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PREAMBULA
Tento etický kódex ustanovuje súhrn zásad, ktoré predstavujú základné hodnoty a princípy fungovania občianskeho
združenia Zastavme korupciu. Ide o verejne dostupný dokument, ktorým sa riadia všetci členovia združenia. Dodržiavanie
etického kódexu je podmienkou členstva v združení a akékoľvek konanie v rozpore s ním môže viesť k vylúčeniu zo
združenia.

I. Hodnoty Zastavme korupciu
Konanie členov v rámci pôsobenia v združení, ako aj v osobnom živote, sú v súlade s hodnotami združenia.

Čestnosť - pretože vyžadovať čestné správanie a prevzatie zodpovednosti za svoje skutky od iných môžeme až vtedy, keď
rovnaké nároky uplatňujeme na seba.

Férovosť - pretože nespravodlivé uprednostňovanie záujmov jednej skupiny ľudí ochudobňuje a oberá o pocit spravodlivosti
všetkých ostatných.

Odvaha - pretože správať sa férovo, keď ostatní robia opak, vyžaduje guráž.

Angažovanosť - pretože len aktívne zapojenie sa každého z nás môže priniesť úspech.

Svedomitosť - pretože kvalitnú a profesionálnu prácu treba odvádzať aj na poli aktivizmu.
Otvorenosť - pretože otvorená myseľ a ochota spolupracovať prináša lepšie výsledky ako uzatváranie sa do svojej bubliny.

Rešpekt k zákonom - pretože cesta k demokracii a právnemu štátu bez korupcie vedie cez dodržiavanie zdokonaľovanie
pravidiel, nie cez ich obchádzanie.

II. Všeobecné princípy
1.
2.

Vzťahy v rámci združenia sú založené na princípoch vzájomného rešpektu, úcty a slušného správania.
Členovia sa zaväzujú dodržiavať zákony Slovenskej republiky a zdržať sa konania, ktoré by mohlo akýmkoľvek
spôsobom poškodiť združenie a jeho dobré meno.

III. Nestraníckosť
1.

2.

Dosahovať spoločné ciele v oblasti protikorupčného boja je možné len vtedy, ak je združenie nestranícke a ani
nevyvoláva dojem straníckosti. Preto majú členovia povinnosť bez odkladu oznámiť Komunitnému manažérovi svoj
zámer vstúpiť do politickej strany alebo hnutia, ako aj zámer kandidovať do verejnej funkcie alebo do funkcie v
politickej strane. Každý takýto prípad bude osobitne posúdený Komunitným manažérom alebo Správnou radou,
ktorí rozhodnú o možnosti zotrvania v združení.
Každý člen má zároveň povinnosť konzultovať akúkoľvek zamýšľanú spoluprácu s politickými organizáciami s
Komunitným manažérom.

IV. Dary a financovanie
1.
2.

3.
4.

Členovia združenia nesmú požadovať ani prijímať žiadne dary alebo nenáležité výhody zo strany politikov,
politických strán, organizácií a hnutí, štátnych inštitúcií alebo ich zamestnancov.
V prípade financovania činnosti združenia zo sponzorských darov je člen povinný preveriť povesť a aktivity
potenciálneho sponzora. V prípade, že existujú pochybnosti o morálnej bezúhonnosti sponzora, nie je možné
sponzorský dar prijať.
Sponzorské dary od politických subjektov nie sú akceptovateľné.
Členovia využívajú poskytnuté finančné zdroje výhradne na plnenie cieľov a činností združenia a nakladajú s nimi
v súlade so zásadami riadneho hospodárenia.

V. Používanie značky Zastavme korupciu
1.
2.
3.
4.

Publikácia grafických a mediálnych výstupov, v ktorých figuruje združenie alebo jeho značka podliehajú
predchádzajúcemu schváleniu komunitného manažéra.
Tvorba grafických výstupov sa opiera o dizajn manuál združenia.
Značka združenia môže byť použitá len na aktivity organizované pod záštitou združenia alebo v prípade
spolupráce s inými organizáciami.
Značka Zastavme korupciu nemôže byť použitá na účel vyjadrenia podpory žiadnemu politickému subjektu, ani
projektu, eventu alebo iniciatívy, ktorých obsah nie je zlúčiteľný s hodnotami združenia.

VI. Externá komunikácia
1.
2.
3.
4.

V mene združenia môže verejne vystúpiť len osoba, ktorá má na tento účel povolenie od Komunitného manažéra.
Členovia sa zaväzujú v materiáloch súvisiacich s činnosťou združenia nepoužívať vulgarizmy, osočovanie,
ohováranie a nepravdivé či zavádzajúce informácie.
Členovia nemanipulujú s verejnou mienkou ani nevyužívajú mediálne výstupy na propagáciu politických subjektov.
Tvorba blogov a ďalších mediálnych výstupov sa opiera o Zásady blogera.

VII. Dodržiavanie kódexu
1.
2.
3.

Pokiaľ má člen vedomie o konaní v rozpore s etickým kódexom, má možnosť o tom informovať Komunitného
manažéra alebo členov Správnej rady, ktorí podniknú kroky smerom k náprave.
Etický kódex bude k neustálemu nahliadnutiu na webovej stránke združenia.
Etický kódex je možné meniť či dopĺňať podľa potrieb združenia.

