Využij svůj talent, nadační fond

Etický kodex organizace:
Využij svůj talent, nadační fond
se sídlem Majdalenky 844/7, 638/00 Brno
IČ: 04156412
zapsaný 10. Června 2015 v nadačním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně
pod spisovou značkou: N 561 (dále jen „Fond“)
Tento etický kodex je závazný pro členy orgánů Fondu, zaměstnance Fondu, externí
spolupracovníky a partnery Fondu (dále společně jen „spolupracovníci“).
Mise Fondu
Misí Fondu je podpora a popularizace tvůrčí činnosti prostřednictvím poskytování podpory rozvoje
úlohy Talentů . Fond je profesionální a efektivní nezisková organizace, která rozvíjí podpůrné činnosti
v oblasti pracovních a tvůrčích aktivit působících do oblasti pozitivních změn ve společnosti
Smysl a dodržování etického kodexu
1. Fond chce být důvěryhodným partnerem, a svým vystupováním a činností morální integritou ve
svém postavení pozitivních společenských změn
2. V případě pochybností o souladu konkrétní činnosti s principy a hodnotami Fondu, o výkladu
Etického kodexu či v případě pochybností, jak se v určité situaci zachovat, aby takové jednání bylo v
souladu s tímto Etickým kodexem, je povinností každého obrátit se na Správní radu Fondu. Správní
rada vydává závazná stanoviska ke konkrétním podnětům týkajícím se dodržování tohoto Etického
kodexu.

Obecné principy
1. Každý spolupracovník jedná tak, aby nebyla ohrožena čest, důstojnost a dobrá pověst Fondu.
2. Každý spolupracovník jedná v souladu s obecně závaznými právními předpisy, Etickým kodexem a
uznávanými morálními hodnotami, vyhýbá se střetu zájmů a nezneužívá svého postavení v rámci
Fondu k osobnímu prospěchu ani ku prospěchu třetích osob.
3. Každý spolupracovník jedná profesionálně a co nejlépe, dle svých schopností, vědomí a svědomí.
Respektuje své partnery, kolegy, hosty, návštěvníky akcí a prostředí kolem sebe.
4. Fond spolupracuje jen s takovými partnery, jejichž činnost je v souladu s posláním a principy
Fondu, včetně Etického kodexu.
5. Spolupracovníci Fondu používají majetek Fondu a jeho partnerů zodpovědně, hospodárně, v rámci
správní radou schváleného účelu využití. Minimalizují administrativní náklady Fondu a prostředky
využívají efektivně pouze k plnění cílů Fondu.

Využij svůj talent, nadační fond
6. Fond veřejnosti poskytuje možnost seznámit se se statutem Fondu a s pravidly vstupu do
součinnosti s nadačním fondem. Pravidla, zveřejňuje na svých webových stránkách a jejich plnění,
zveřejňuje ve výročních zprávách
7. Spolupracovníci Fondu chrání jeho nezávislost. Fond profilují jako politicky a kulturně neutrální
organizaci, a cení si různosti názorů svých partnerů.
8. Spolupracovníci Fondu podporují ochranu základních lidských práv a nepodílí se na činnostech,
které tato práva porušují.

Co je nepřípustné
1. Je nepřípustné, aby kterýkoliv spolupracovník nabízel či přijímal úplatky či jiné neoprávněné
výhody.
2. Fond nesmí přijímat dary od osob, které by mohly svou činností či špatnou pověstí poškodit dobré
jméno Fondu.
4. Spolupracovník musí v souvislosti s poskytnutím nadačního příspěvku jednat nestranně. Může-li
jeho rozhodováním vzniknout pro něj nebo pro osobu blízkou (včetně právnických osob, na kterých
má spolupracovník účast) přímo či nepřímo prospěch či výhoda, musí být o takové skutečnosti, před
rozhodováním o poskytnutí nadačního příspěvku, řádným způsobem informováni všichni členové
Správní rady Fondu.

Porušení etického kodexu
1. Každý spolupracovník je povinen dodržovat Etický kodex a další pravidla Fondu a podporovat v tom
ostatní. Pokud se členové Správní nebo Dozorčí rady dozví o porušení Etického kodexu nebo budou
mít takové podezření, prošetří situaci a podniknou přiměřené kroky k nápravě.
2. Vůči osobám, které poruší Etický kodex, budou na základě rozhodnutí Správní rady Fondu
podniknuty příslušné kroky. To se vztahuje rovněž na externí spolupracovníky, kteří nařídí či schválí
porušení Etického kodexu, nebo kteří o takovém porušování ví, a přesto neprodleně nepodniknou
kroky k nápravě.
3. Každý spolupracovník si je vědom toho, že poruší-li zásady uvedené v tomto kodexu, porušuje tak
zároveň podmínky pro další činnost v rámci Fondu.
4. Dodržování etického kodexu je pravidelně monitorováno a vyhodnocováno správní radou Fondu,
která následně informuje dozorčí radu Fondu, a která zároveň navrhuje změny či doplnění etického
kodexu.
5. Tento etický kodex je součástí všech uzavřených dohod a smluv. Spolupracovníci a partneři se k
plnění etického kodexu zavazují podpisem na těchto dokumentech
V Brně 17.12.2015
Předseda správní rady: Chaloupka

