Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE)
Oceňujeme mladých ľudí, ktorí sa neboja veľkých cieľov
Etický kódex a Čestné vyhlásenie dobrovoľníka zapojeného v programe
Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu na Slovensku
Tento Etický kódex slúži na zabezpečenie ochrany mladých ľudí zapojených v programe Medzinárodná cena
vojvodu z Edinburghu (ďalej len DofE). Každý dobrovoľník zapojený do programu DofE je povinný sa ním riadiť.
Taktiež účastník programu DofE, ktorý je zapojený do aktivít s deťmi a mládežou, resp. so znevýhodnenými
skupinami je povinný riadiťsa týmto kódexom.
Nad rámec Etického kódexu sa dobrovoľník zapojený do programu DofE zaväzuje rešpektovať všetky zákonné
požiadavky a normy Slovenskej republiky, pravidlá a požiadavky Miestneho centra („MC“) a Národnej
kancelárie DofE (“NK”).
Vyhlasujem,
smerom k:
•
•
•
•

že budem rešpektovať, dodržiavať a šíriť hodnoty programu DofE na Slovensku a MC, a to
Jednotlivcom – chuťvzdelávaťsa a rásť, komplexne sa rozvíjať, byťspoločensky zodpovedným,
Partnerom – spoľahlivosťa dôveryhodnosť,
Miestnemu centru – otvorenosť, spolupráca a dôraz na individuálny rozvoj,
Spoločnosti – každý má potenciál rozvíjaťsa a uspieťv živote.

V prípade, ak uvidím správanie sa, ktoré je proti etickým normám, resp. porušuje tento Etický kódex,
zaväzujem sa oznámiťto na emailovej adrese: info@dofe.sk
Pri výkone svojej funkcie pre Miestne centrum zapojené do programu DofE sa zaväzujem, že:
1.

●
●
●
●
●

●
●

pri výkone svojej funkcie a svojich povinností budem postupovať s náležitou starostlivosťou a v súlade
s organizačnými hodnotami DofE a v súlade s princípmi DofE,
2. vždy budem postupovať v súlade s požiadavkami MC a so všetkými príslušnými právnymi predpismi
vzťahujúcimi sa k plneniu mojich povinností voči MC a programu,
3. vždy budem dodržiavaťtento Etický kódex,
4. pri vstupe do programu DofE alebo počas mojej účasti v programe DofE na žiadosť MC poskytnem
svoj výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace), ak som tak už neurobil,
5. absolvujem príslušné školenia, kurzy alebo inú formu vzdelávania a budem spĺňať príslušné
požiadavky pre svoju funkciu,
6. budem rešpektovať súkromie osôb, ktorým MC poskytuje služby, a budem dodržiavať mlčanlivosť
ohľadom osobných a iných citlivých údajov, zhromažďovaných a spracúvaných MC,
7. bezodkladne oznámim MC akúkoľvek záležitosť, ktorá sa ma týka a ktorá viedla alebo by mohla viesť k
odsúdeniu za trestný čin alebo k inej forme sankcie,
8. pri výkone svojej funkcie a počas plnenia svojich povinností pri poskytovaní programu DofE:
Budem podporovaťvíziu a poslanie programu DofE,
Budem pozitívnym vzorom,
Budem sa v programe DofE správať profesionálne a budem sa chovať v súlade s najvyššími etickými
štandardmi a primerane okolnostiam,
Budem sa chovať rešpektujúco a s úctou k účastníkom , dobrovoľníkom a hosťom akcií programu DofE, ako
aj k zamestnancom,
Budem poskytovať a vytvárať bezpečné prostredie tým, že nebudem nijako ubližovať mladým ľuďom ani
dospelým, či fyzicky, verbálne ani duševne, diskrimináciou, sexuálnym obťažovaním, zanedbávaním a ani
inými škodlivými krokmi,
Zdržím sa uprednostňovania a neprimeranej jednostrannej priazne obľúbencovi,
Individuálne stretnutia s účastníkmi budem plánovať tak, aby sa aktivita konala na pôde MC v dosahu zraku
a sluchu iných dospelých ľudí, a pokiaľ možno, aj skupinové aktivity v rámci programu budem plánovať tak,
aby sa aktivita konala na pôde MC alebo mimo MC v dosahu zraku a sluchu iných dospelých ľudí,

Národná kancelária DofE na Slovensku | The Duke of Edinburgh’s International Award Slovensko, o.z.
Mlynské Nivy 7816/16, 821 09 Bratislava| IČO: 42418232 | www.dofe.sk | info@dofe.sk
1

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE)
Oceňujeme mladých ľudí, ktorí sa neboja veľkých cieľov
● Nebudem sa podieľať na nevhodnom správaní sa alebo nevhodnom kontakte, či už fyzickom, verbálnom
alebo sexuálnom,
● Zabránim akémukoľvek neakceptovateľnému správaniu sa nad rámec profesionáleho vzťahu. Fyzický
kontakt s účastníkom programu je možný jedine v prípade, že by išlo o aktivitu v jeho najlepšom záujme
(napr. ak bude padať, a zachytím ho pri páde),
● Nebudem podpichovaťúčastníkov nevhodným spôsobom, ani zo žartu,
● Nebudem používaťnevhodný slovník pri žiadnej forme komunikácie (online, offline),
● Beriem na vedomie, že moje osobné nezhody s ostatnými spolupracovníkmi programu DofE a inými
osobami by nemali byť prekážkou poskytovania programu DofE a v prípade výskytu týchto nezhôd sa
budem snažiťvyriešiťkaždý konflikt zmierlivo,
● Informácie, dáta a materiály poskytnuté Národnou kanceláriou DofE budem kopírovať a distribuovať iba pre
účely MC a programu DofE a tieto materiály nebudem používať žiadnym spôsobom, ktorý by mohol
poškodiťdobré meno NK alebo programu DofE,
● Po ukončení svojej činnosti pre MC všetky materiály prestanem používať, bezodkladne ich odovzdám MC
a/alebo ich na výzvu MC preukázateľne zničím,
● Všetky vylepšenia a nové verzie materiálov, vrátane tých materiálov, ktoré vytvorím na ich základe alebo
s ich použitím, patria NK; zároveň beriem na vedomie, že všetky práva súvisiace s uvedeným dielom,
vrátane autorských práv a práv duševného vlastníctva, patria NK, resp. týmto udeľujem NK časovo, vecne a
teritoriálne neobmedzenú, bezodplatnú a výhradnú licenciu na použitie uvedených diel.
Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti:
Čestne vyhlasujem, že som sa nikdy nedopustil žiadneho protiprávneho ani iného závažného alebo neetického
konania voči mladým ľuďom do 24 rokov veku. Túto skutočnosť preukážem na žiadosť MC aj výpisom z registra
trestov, nie starším ako 3 mesiace.
***
Som si vedomý svojich záväzkov popísaných v tomto dokumente, ako aj skutočnosti, že moja spolupráca s MC
môže byť pravidelne vyhodnocovaná, a v prípade porušenia ktoréhokoľvek vyhlásenia, záväzku, pravidla alebo
zásady, uvedených v tomto dokumente, môže byť táto spolupráca aj kedykoľvek jednostranne ukončená zo
strany MC.
Týmto:
❏ súhlasím
❏ nesúhlasím
so spracúvaním svojich osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných
údajov platných na území Slovenskej republiky neziskovej organizácii The Duke of Edinburgh’s International
Award Slovensko, o.z. a MC. Účelom spracúvania mojich osobných údajov je výkon funkcie pre MC v rámci
programu DofE. Tento súhlas je platný na dobu nevyhnutnú pre splnenie uvedeného účelu, počas trvania mojej
funkcie v MC. Bol/a/ som poučený/á/, že ako dotknutá osoba môžem kedykoľvek svoj súhlas na spracúvanie
osobných údajov odvolať. Ďalej som bol/a/ informovaný/á/, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť
spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu a tiež, že
ako dotknutá osoba, môžem súhlas odvolaťrovnakým spôsobom, akým som ho udelil/a/.
Svojim podpisom potvrdzujem, že som porozumel všetkým informáciám v tomto dokumente a zaväzujem sa
podľa neho konať.
Meno, priezvisko a podpis:
Dátum a miesto:

......................................................................................................

......................................................................................................

Funkcia v programe DofE: ......................................................................................................
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