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VISUOMENINĖS ORGANIZACIJOS „GELBĖKIT VAIKUS“
PRANEŠIMŲ APIE PASTEBĖTUS PAŽEIDIMUS POLITIKA
ĮVADAS

1.

Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“ skatina visus pranešti apie pastebėtus pažeidimus ir yra sukūrusi
mechanizmą, kurio pagalba pagrįsti įtarimai gali būti konfidencialiai pranešami.
„Gelbėkit vaikus“ elgsis sąžiningai su visais, pranešusiais apie pastebėtus pažeidimus, ir užtikrins, kad
pranešęs asmuo būtų apsaugotas nuo persekiojimo ir kitokio žalojančio elgesio.

Politikos tikslas
Pranešimas apie pastebėtus pažeidimus (angl. „Whistleblowing“) reiškia pranešimą, kurį pateikia bet koks
asmuo iš organizacijos vidaus arba už jos ribų, įtardamas rimtu piktnaudžiavimu pačią organizaciją arba tuos,
už kuriuos organizacija atsako ar yra su jais susijusi (pavyzdžiui, jos darbuotoją, savanorį, partnerį ar tiekėją),
ir tas pranešimas yra tokio pobūdžio, kad sukelia susirūpinimą dėl viešojo intereso (pavyzdžiui, tai galėtų būti
dalykai, susiję su įtaka ar grėsme darbuotojams, paramos gavėjams, paramos davėjams ir / arba organizacijai).
Viešąjį interesą liečiantys dalykai gali būti:








kriminalinis nusikaltimas (įskaitant apgaulingą arba korupcinį elgesį, pavyzdžiui, vagystę,
sukčiavimą ar piktnaudžiavimą);
vaiko saugumo užtikrinimo politikos pažeidimo atvejis;
teisingumo netinkamas vykdymas;
veiksmai, sukuriantys riziką sveikatai ir saugumui;
veiksmai, dėl kurių padaroma žala aplinkai;
bet kokio kito teisinio įsipareigojimo pažeidimas;
bet kurio iš aukščiau išvardintų dalykų nuslėpimas.

Politikos taikymo sfera
Ši politika taikoma visiems „Gelbėkit vaikus“ darbuotojams, savanoriams, praktikantams, Valdybos nariams,
nariams, vaikams, jauniems asmenims, tiekėjams ir visiems partneriams, vykdantiems bendras veiklas su
„Gelbėkit vaikus“.
Visi asmenys, patenkantys į aukščiau išvardintas kategorijas, PRIVALO sąžiningai (t.y. neturėdami
nusikalstamų ketinimų) pranešti apie visus pagrįstus įtarimus dėl pastebėtų pažeidimų tiek Lietuvoje, tiek ir už
jos ribų.
„Gelbėkit vaikus“ skatina ir kitas suinteresuotas puses, įskaitant vaikus ir jaunus asmenis, su kuriais „Gelbėkit
vaikus“ turi kontaktų, taip pat sąžiningai pranešti pagrįstus įtarimus dėl pastebėtų pažeidimų.
Pranešimus pateikiantys asmenys yra ginami šios politikos, kuria siekiama užtikrinti pranešimo apie įtariamą
pažeidimą mechanizmą, apsaugantį pranešėją nuo susidorojimo ar persekiojimo.
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2.

Pranešimų apie pastebėtus pažeidimus politika yra paremta šiais principais:





Sąžiningumas. Visi „Gelbėkit vaikus“ atstovai privalo vienas su kitu elgtis sąžiningai tiek pranešimo
apie įtariamą pažeidimą teikimo procese, tiek atliekant įtariamo pažeidimo tyrimą.
Atskaitomybė. „Gelbėkit vaikus“ yra atsakinga už savo darbuotojų, savanorių, praktikantų, Valdybos
narių, narių, tiekėjų ir partnerių veiksmus.
Skaidrumas ir atvirumas. Organizacija „Gelbėkit vaikus“ yra įsipareigojusi būti atvira ir skaidri. Ši
politika užtikrina, kad visi „Gelbėkit vaikus“ atstovai turi galimybę pranešti apie įtariamą pažeidimą.
Apsauga. Organizacija „Gelbėkit vaikus“ užtikrina, kad pranešėjai apie pažeidimus yra apsaugoti nuo
atleidimo iš pareigų arba persekiojimo.

SĄVOKŲ IŠAIŠKINIMAI

3.

Sąvoka

Išaiškinimas

„Vaikai ir jauni
asmenys“

Bet kokie asmenys iki 18 m. amžiaus, su kuriais mes dirbame arba kurie naudojasi
„Gelbėkit vaikus“ paslaugomis. Į šią kategoriją gali patekti ir darbuotojai bei jauni
savanoriai.

„Sąžiningumas“

Tai reiškia, kad pranešėjas pateikia pranešimą apie pastebėtą pažeidimą vedinas
dorų ketinimų ir neturėdamas piktavališkų priežasčių ar pykčio.

„Įgyvendinantys
partneriai“

Visos organizacijos, įmonės, įstaigos (pavyzdžiui, vaikų dienos centrai), kurios
dirba su „Gelbėkit vaikus“ įgyvendinant veiklos programas arba bendrą projektą.

Rimtu piktnaudžiavimu iš „Gelbėkit vaikus“, jos darbuotojų, savanorių,
„Rimtas
piktnaudžiavimas“ praktikantų, Valdybos narių, narių, tiekėjų, partnerių pusės laikomi šie dalykai (tai
nėra baigtinis sąrašas):






„Tiekėjai“

nusikalstama arba neteisėta veikla (pavyzdžiui, smurtas prieš vaikus,
sukčiavimas ar korupcija);
teisingumo netinkamas vykdymas;
veiksmai, sukuriantys grėsmę sveikatai ir saugumui arba aplinkai;
bet kokio teisinio įsipareigojimo pažeidimas;
bet kurio iš aukščiau išvardintų dalykų nuslėpimas;
bet koks bandymas užkirsti kelią asmeniui pranešti apie savo įtarimus.

Visi konsultantai, rangovai ir kiti asmenys, organizacijos ir bendrovės, teikiančios
„Gelbėkit vaikus“ paslaugas.

NUORODOS Į SUSIJUSIUS DOKUMENTUS

4.

Žemiau pateikiami pagrindiniai „Gelbėkit vaikus“ dokumentai, kurie yra susiję su šia politika ir jos
įgyvendinimu:
-

Pranešimų apie pastebėtus pažeidimus procedūros
Kovos su sukčiavimu, kyšininkavimu ir korupcija politika ir procedūros
Vaiko saugumo užtikrinimo politika
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