ЕТИЧЕН КОДЕКС НА РАБОТЕЩИТЕ В СДРУЖЕНИЕ

„Нашето семейство”
Въведение:
Етичният кодекс представя стандартите за етично поведение на работещите
в сдружение „Нашето семейство” със седалище гр.София, адрес на управление
бул. „Княз Ал.Дондуков” №44.
Раздел І
Основни положения:
Работещите в сдружение „Нашето семейство” изпълняват своите функции,
като се ръководят от основните ценности и принципи :
Чл.1. Да изпълняват съвестно и отговорно своите задължения, като се
ръководят от висшия интерес детето и по най-добър начин защитават неговите
интереси.
Чл.2. Опазване на предоставената информация, снимки, видео материали с
която сдружението борави, с цел намиране на кандидат-осиновители.
Чл.3. Боравят коректно и отговорно с информацията за всяко дете, като я
предоставят вярно пълно и точно на партньорските организации, при спазване
на мерките за защита на информацията.
Чл.4.Работещите с предоставената информация за деца, подлежащи на
осиновяване трябва да притежават определени личностни, морални и социални
качества.
Раздел ІІ
Морални отговорности към детето
Чл.5.Да основаваме практиката си на съвременните знания за детското развитие
и познаването на индивидуалните особености на всяко дете.
Чл.6.Да разбираме и уважаваме уникалността на всяко дете.
Чл.7.Да се съобразяваме със специфичната уязвимост на всяко дете, при
осъществяване на контакт с него по повод изпълнението на служебните си
задължения.
Чл.8.Да създаваме безопасна и здравословна среда, която стимулира
социалното, емоционалното и физическото развитие на детето.
Чл.9.Да работим в най-добрия интерес на детето.
Чл.10.Да не участваме в практики, които не зачитат достойнството на детето
или са опасни и вредни за физическото и емоционално му здраве и развитие.
Чл.11.Да не участваме в практики, които дискриминират по някакъв начин
децата на основата на раса, етнически произход, религия, пол, националност,
език, способности, или на базата на статуса, поведението или убежденията на
родителите.

Чл.12. Когато ни станат известни факти или обстоятелства, при които са
заплашени здравето и сигурността на детето, ние имаме моралната и законова
отговорност да информираме органите по закрила на детето.
Раздел ІІІ
Морални отговорности към колегите
Чл.13. Да изграждаме и поддържаме отношения на уважение, доверие,
сътрудничество и колегиалност.
Чл.14. Да обменяме информация и ресурси, които имат отношение към
благополучието и закрилата на правата на детето.
Чл.15. Да работим за утвърждаване собствения и на колегите си авторитет,
като се въздържаме от действия, които биха уронили престижа на
сдружението, и да проявяваме нетърпимост към подобни действия.
Раздел ІV
Морални отговорности към обществото и клиентите на сдружение
„Нашето семейство”
Чл.16. Да предоставяме висококачествени програми и услуги. Няма да
предлагаме услуги, за които не притежаваме компетентност, квалификация
или ресурси и правоспособност.
Чл.17. Да работим за подобряване на сътрудничеството между сдружение
„Нашето семейство” и организациите – контрагенти, както и за
интердисциплинарното взаимодействие между професиите, които имат
отношение към благополучието на децата в неравностойно положение.
Чл.18. Да съдействаме за повишаване степента на разбиране на децата и
техните нужди от организациите – контрагенти и кандидат-осиновителите.
Чл.19. Да работим за популяризиране правата на децата, както и за
повишаване чувствителността на обществото към нарушаването им.
Чл.20. Да работим за
подкрепа на законите и политиките, които
подпомагат благополучието на децата в неравностойно положение и да се
противопоставяме на тези, които го нарушават.
Задължавам се:
1. Да уважавам уникалността и потенциала на всяко дете.
2. Да работя в най-добрия интерес на детето.
3. Да уважавам и подкрепям семействата на осиновителите в процесът им на
намиране на дете до приключване на процедурата и отпътуване на
семейството с осиновеното дете.
4. Да уважавам колегите и да ги подкрепям и насърчавам в изпълнение на
етичните правила/кодекс/.
5. Да поддържам висок стандарт на професионално поведение, като постоянно
обогатявам знанията и уменията си.
6. Да спазвам етичните правила, заложени в този кодекс.
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