Etický kodex

Jako Care International si klademe za cíl poskytovat dlouhodobou rozvojovou podporu lidem
a komunitám usilující o společenský blahobyt a poskytnout jim úlevu v časech krize. Smyslem
naší práce je zmírnění chudoby a dosažení udržitelného rozvoje, s trvalým přínosem
pro komunity, kterým pomáháme. V humanitárních krizích je našim cílem zmírnit utrpení,
zachránit životy, kdykoli je to v naši moci.
Jako jedna z předních nevládních humanitárních organizací na světě neseme odpovědnost za
dosažení nejvyšších standardů etické praxe. Zavazujeme se k transparentnímu, etickému a
profesionálnímu řízení všech našich operací a zdrojů.
Jako člen konfederace CARE International se podřizujeme všem jejím stanovám, zákonům a
etice a jsme zodpovědní za provádění veškerých činností v souladu s profesionálními
standardy, vždy pravdivě, poctivě a v dobré víře.
Očekává se, že členové CARE budou za všech okolností vykonávat své role v nejlepším zájmu
lidí a komunit, kterým pomáhají a respektovat jejich kulturu a hodnoty a vést je
k soběstačnosti a nezávislosti na institucionalizované pomoci.
STANOVY
Mezinárodní stanovy CARE International požadují, aby členové:
A. jednali v souladu se zákonnými požadavky příslušných zemí;
B. pomáhali v boji proti hladu, nemoci a chudobě; poskytovali pomoc při mimořádných
událostech;
a
přispívali
k udržitelnému
ekologickému,
společenskému
a hospodářskému rozvoji v rozvojových zemích a oblastech v nouzi;
C. zajistili plnou nezávislost na jakýchkoliv politických, náboženských či jiných faktorech,
které se netýkají pomoci a podpory;
D. vykonávali veškeré finanční záležitosti odpovědně, včetně fundraisingových aktivit,
využívání finančních prostředků pouze pro plnění stanovených cílů organizace,
a kompletního a přesného zveřejňování hospodaření s finančními zdroji.

VNĚJŠÍ VZTAHY
A. V reakci na potřeby berou členové v úvahu lidská práva v zemích příjemců
a podle nich formulují intervence.
B. Podpora organizacím, jejichž zásady a postupy se slučují se standardy CARE
International, a spolupráce s nimi jsou v zájmu CARE.
FINANČNÍ ODPOVĚDNOST

A. Účetnictví podléhá kontrolním mechanismům v souladu s národně uznávanými
účetními zásadami a postupy.
B. Členové jsou si plně vědomi nutnosti včasných, přesných a relevantních zpráv
vyžadovaných v rámci dohody s dárcovskými institucemi.
FUNDRAISING A ADMINISTRATIVNÍ NÁKLADY
A. Fundraising a správní náklady budou v souladu s příslušnými národními předpisy.
B. Členové se snaží maximalizovat podíl darovaných prostředků použitých na podporu
projektů a programů a zajistit, aby všechny výdaje na fundraising a správu byly
efektivně využívány.
OMEZENÉ DÁRCOVSKÉ PŘÍSPĚVKY
Určené prostředky získané skrze specifické výzvy ke konkrétním záměrům budou přiděleny
a použity v souladu s uvedeným účelem výzvy a v souladu se strategií CARE International
týkající se minimálních výdajů. Jakékoliv nevyhnutelné úpravy vyplývající z měnících se
okolností, budou nahlášeny dárcům.
REKLAMA
Členové budou využívat ověřené mediální a marketingové techniky; propagace a reklama
musí být pravdivá a přesná a musí splňovat platné reklamní standardy v příslušných zemích.
KONTROLA
Všechny aspekty správy členů CARE, povaha spolupráce mezi významnými národními
organizacemi CARE a vztahy a odpovědnosti v rámci mezinárodní konfederace CARE budou
otevřené a přístupné kontrole.

