Kodeks Etyczny Fundacji HUG me
Preambuła
05 stycznia 2017 roku powołana została do życia Fundacja HUG me – jako apolityczna
organizacja pozarządowa, mająca na celu otoczenie opieką i życzliwością czworonożnych
przyjaciół człowieka takich jak psy, koty i konie.
Jej zadaniem jest niesienie pomocy zwierzętom ze schronisk, przytulisk i domów
tymczasowych w taki sposób, aby czworonożni „podopieczni” mieli godne warunki do
mieszkania, byli najedzeni, zdrowi i szczęśliwi. Celem Fundacji jest walka z ich
bezdomnością

przede

wszystkim

poprzez

doprowadzanie

do

adopcji

zwierząt.

W

przypadku osób, które nie mają możliwości przygarnięcia czworonożnego przyjaciela pod
swój dach zachęcanie przynajmniej do otoczenia go wirtualna opieką. Fundacja stawia
sobie również za cel popularyzację idei wolontariatu oraz właściwych postaw względem
ludzi i zwierząt.
Niniejszy Kodeks określa najważniejsze wartości i zasady postępowania członków i
współpracowników Fundacji, którymi powinni kierować się przy wykonywaniu swoich
obowiązków. Współpracownikiem Fundacji w rozumieniu niniejszego Kodeksu Etycznego
jest, każda osoba związana z Fundacją umową o pracę, porozumieniem wolontariatu lub
jakąkolwiek inną formą umowy cywilno-prawnej.

I.

Członkowie Fundacji oraz jej współpracownicy kierują się w swoim postępowaniu
następującymi wartościami:
−

szacunek

−

uczciwość

−

odpowiedzialność

−

mądrość

−

empatia

−

bezinteresowna pomoc

−

odwaga

−

samodyscyplina

−

obiektywizm

−

sprawiedliwość

−

solidarność

−

przyjaźń

−

życzliwość

−

lojalność

II. Członkowie Fundacji oraz jej współpracownicy przestrzegają 10 zasad postępowania:
1.

Zawsze kierują się zasadą dobrej woli

2.

Reagują na każde zło i niesprawiedliwość

3.

Bezinteresownie uczestniczą w pracach Fundacji

4.

Dbają o dobre imię Fundacji

5.

Postępują uczciwie, mądrze, z szacunkiem do ludzi i zwierząt

6.

Rozpowszechniają dobre praktyki

7.

Dbają o przestrzeganie najwyższych standardów organizacyjnych

8.

Dbają o transparentność i jawność działań Fundacji

9.

Zgłaszają Zarządowi wszelkie sprawy, które mogą mieć wpływ na
funkcjonowanie Fundacji

10.

informują Zarząd o swojej działalności na rzecz innych organizacji
pozarządowych

Obowiązek przestrzegania przepisów Kodeksu Etycznego dotyczy Zarządu Fundacji,
pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę, zleceniobiorców Fundacji, osób
wykonujących dzieło w ramach Fundacji oraz wolontariuszy wykonujących świadczenia w
ramach porozumienia wolontariatu.
Nieprzestrzeganie

powyższych

przepisów

Kodeksu

Etycznego

wykluczeniem z grona członków lub współpracowników Fundacji.

może

skutkować

