Etický kodex Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice
ve vztahu k FR a PR
Vzhledem k tomu, že především oblast finančního dárcovství je oblastí velmi citlivou
a vystavenou pokušením nejrůznějšího zneužití, přihlašujeme se k tomuto etickému kodexu:
Etický kodex pro jednání s dárci
-

-

Za přijatý dar poděkujeme.
Obdržené dary využijeme v souladu s naším posláním a s vůlí dárců. A to ať je vyjádřena
písemně nebo ústně. V případě, že bychom nebyli schopni využít dary dle vůle dárce, dar
odmítneme.
Přijaté dary využíváme účelně, hospodárně a v souladu s platnou legislativou.
Ručíme za to, že se získanými údaji o dárcích nakládáme diskrétně a v souladu se
zákonem o ochraně osobních údajů
O přijatých darech informujeme pravdivě a otevřeně.
Odpovídáme za to, od koho dary přijímáme, a řídíme se při tom „Etickými limity
pro příjem darů“.
Využíváme nástroje transparentnosti, především zveřejňujeme stanovy, výroční zprávu,
finanční uzávěrku, případně audit.
Ručíme za to, že osoby pověřené jednat s dárci naším jménem a získávat jejich důvěru
a podporu, budou dodržovat obecný etický kodex fundraisera.

Etické limity pro příjem darů
-

-

-

Hlavním motivem našeho jednání je nechat se vést křesťanským pojetím lidství,
spravedlností, pokojem a ochranou stvoření, zachováváním Desatera a dvojího přikázání
lásky – k Bohu a bližnímu, respektem, úctou a pozorností vůči spolupracovníkům,
obchodním partnerům a sobě samým.
Z důvodu udržení nezávislosti nepřijímáme dary od politických stran či hnutí, jejich
představitelů a veřejně známých osob, pokud je s tím spojena jakákoliv veřejná
prezentace těchto stran a hnutí."
Z důvodu nepřijatelnosti zdrojů čerpajících z destrukce lidství, zdraví či ekosystému
nepřijímáme dary pocházející z trestné či kriminální činnosti, z obchodu s pornografií,
drogami a zdraví poškozujícími látkami, z výroby alkoholu a cigaret, jakož i z darů
vzniklých z dětské práce.
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