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A Gyermekkert Alapítvány etikai kódexe.
A Gyermekkert Személyiségfejleztő Óvoda Alapítvány fontosnak tartja, hogy
működését, a mindennapi tevékenységét és az alkalmazottak, tisztségviselők
vagy partnerek munkáját etikusan, felelősen és példa értékűen végezze.
Ennek elérése érdekében született meg ez az Etikai Kódex, ami az Alapítvány
működésével kapcsolatos etikus ténykedések, cselekedetek és viselkedés
számára kíván irányt mutatni.
Az etikus magatartás legfontosabb ismérvei:
•

Korrektség, megbízhatóság mind a gyermekekkel és azok szüleivel,
mint a munkatársakkal, vagy egyéb partnerekkel kapcsolatban.

•

Felelősségtudat, lelkiismeretesség és pontosság mind a
munkavégzésben, mind az egymással, munkatársainkkal vagy
partnereinkkel kapcsolatos tevékenységeinkban.

•

A személyes érdekek kizárása az Alapítvány céljainak elérése
érdekében tett megnyilvánulásokban, lépésekben.

•

Jogkövető magatartás tanúsítása.

•

Az általában elvárható magatartás tanúsítása.

•

A jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek megtartása, annak
megfelelő eljárás.
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•

Kölcsönös együttműködés és tájékoztatás.

•

Rendeltetésszerű joggyakorlás.

•

A munkáltató, a munkavállalók és partnerek jogos gazdasági érdekeinek
tiszteletben tartása az alapítványi tevékenységek és munkaidőn belül és
azon kívül is (pl. véleménnyilvánítás).

•

A személyhez fűződő jogok tiszteletben tartása (pl. jó hírnév, egyenlő
bánásmód, diszkrimináció megakadályozása, becsület, emberi
méltóség).

•

A személyes adatok védelme.

•

Titoktartás a jogszab0ályokban és belsó szabályzatokban, utasításokban
lefektetett módon valamint minden elvárható körben.

Ezen kódex hatálya minden az Alapítvánnyal vagy az általa létrehozott,
fenntartott, támogatott intézménnyekkel:
• munkaviszonban álló természetes személyre,
• tisztségviselőre, önkéntesre, segítőre,
• az Alapítvánnyal szakmai kapcsolatba lépő személyekre
vonatkozik.
Az Alapítvány mindenkitől elvárja, akire ezen kódex hatálya kiterjed, hogy
• az Alapítvány felé elkötelezett legyen,
• ismerje az Alapítvány céljait, működésének legfőbb jellemzőit,
• tudjon azonosulni az Alapítvány céljaival, stratégiai lépéseivel,
• feladatát, munkakörét pontosan ismerje és törekedjen a minőségi
ellátására,
• együttműködő és segítőkész legyen,
• a munka és szeméklyes kapcsolatokban elvárható modort és magatartást
tanúsítson,
• esetleges hibáiért vállalja a felelősséget, tegyen meg mindent a hibák
elkerülésére,
• a munkája, feladata során jogszerűen tudomására jutott személyes
adatokat célhoz kötötten kezelje,
• megjelenése a munkakörben elvártakhoz illeszkedjen, legyen
alkalomhoz illő és rendezett, mértéktartó,
• törekedjen környezettudatos viselkedésre a fenntartható fejlődés
érdekében, ügyeljen az energia takarékosságra, a környezet
szennyezésének elkerülésére,
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•
•
•

•
•

tartsa be és ismerje a tevékenységével kapcsolatos jogszabályokat,
szabályzatokat, iránymutatásokat,
ismerje és tartsa be a tevékenységével kapcsolatos etikai normákat és
előírásokat,
az Alapítvány pénzügyi, tevékenységének és működésének adatait, ilyen
tényeket ismereteket ne osszon meg harmadik féllel, ne hozzon
nyilvánosságra,
az Alapítvány eszközeit csak az alapítványi cél elérése érdekében
hasznosítsa,
a munkakörét, feladatát meghaladó mértékben ne tartson az alapítványi
érdekeket és célt bármilyen módon sértő kapcsolatot a partnerekkel.

Debrecen, 2015.09.11.

Horváth Ernő
a Kuratóriumi Elnőke

3/3

