ETICKÝ KODEX FUNDRAISINGU
Etický kodex ARPOKu pro jednání s dárci:
S cílem budovat otevřenou a tolerantní občanskou společnost prohlašujeme, že:
1. Získané dary využijeme v souladu s naším posláním a s vůlí dárce, ať je vyjádřená písemně, nebo ústně.
Pokud víme, že bychom dar takto nedokázali využít, odmítneme ho.
2. O všech přijatých darech informujeme otevřeně, pravdivě a úplně.
3. Přijaté dary využíváme účelně, hospodárně a v souladu s platnou legislativou.
4. Využíváme tyto nástroje transparentnosti. Jejich přehled je uveřejněn na www.arpok.cz:


jako člen Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO) zveřejňujeme údaje, které nejsou běžně
zveřejňované, např. specifikace nákladů, více na: http://www.avpo.cz/katalog_detail/346/agenturarozvojove-a-humanitarni-pomoci-olomouckeho-kraje-o-p-s-arpok/;



používáme transparentní bankovní účet;



na našich webových stránkách a na portálu www.justice.cz ve sbírce listin uveřejňujeme výroční
zprávy, zprávy auditora a účetní závěrku;



na webových stránkách organizace www.arpok.cz uveřejňujeme výroční zprávy o naší činnosti.

5. Za dar vždy poděkujeme a ručíme za to, že se získanými údaji o dárcích bude nakládáno diskrétně a bezpečně
v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
6. Ručíme za to, že osoby pověřené, aby naším jménem jednaly s dárci a získávaly jejich zájem a podporu,
budou dodržovat etický kodex fundraisera.
7. Přijaté dary nevážeme na jakoukoliv protislužbu dárci nebo dárcem určeným osobám.

Etický kodex fundraisera ARPOKu:
1. Veškerá komunikace fundraisera s dárcem je otevřená, pravdivá a úplná.
2. Fundraiser respektuje dárce i jeho odmítnutí, nezneužije slabosti dárce, citově nevydírá a nevyvíjí nátlak.
3. Fundraiser oslovuje výlučně takové dárce, kteří jsou pro organizaci přijatelní.
4. Fundraiser přijme pouze takový dar, jehož zamýšlené využití je v souladu s posláním organizace a s etickým
kodexem fundraisingu.
5. Fundraiser jedná tak, aby neohrozil organizaci, její dobré jméno a aby nepoškodil jiné organizace.
6. Fundraiser poděkuje vždy, včas a adekvátní formou.
7. Fundraiser chrání důstojnost, bezpečí a práva lidí, pro které organizace vykonává svou činnost.
8. Fundraiser se vzdělává v oboru a usiluje o kultivaci profese.
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ETICKÝ KODEX FUNDRAISINGU
Nepřijímáme dary od:


společností obchodujících se zbraněmi a vojenskou technikou;



společnosti podnikajících v tabákovém průmyslu;



výrobců alkoholických nápojů;



společností poškozujících životní prostředí;



společností a obchodních řetězců, které výstavbou narušují ráz krajiny;



společností využívající dětskou pracovní sílu;



společností provozujících herny a hazardní hry;



společností poskytujících rychlé úvěry;



politických stran.

Forma podpory:
1. Finanční dary
2. Materiální dary
3. Dar ve formě služby

Schvalování a platnost Etického kodexu fundraisingu:
Po vypracování byl Etický kodex fundraisingu představen ředitelce a po jeho schválení se stal závazným pro
ARPOK, a to na období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2015.
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