ФЕДЕРАЦІЯ ПЕТАНКУ УКРАЇНИ
Кодекс Етики
Вступ
У мінливому та глобалізованому світі, Confédération Européenne de Pétanque
(CEP) і члени Конфедерації можуть зробити істотний внесок у демократію та
забезпечити сталий розвиток.
Це вимагає відповідальних дій, які базуються на прозорості, сумлінності та
участі за принципом належного управління. Цінності і принципи, визначені в Кодексі
етики CEP, визначають характеристики і взаємодію в рамках CEP як організації, так і
перед особою третіх сторін.
Цей Кодекс етики є обов'язковим для Ради директорів, добровольців і
співробітників CEP. Отже, CEP зобов'язується поважати і забезпечувати дотримання
Кодексу.
CEP повинен допомогти своїм членам розробити власний Кодекс етики або
прийняти Кодекс етики CEP у письмовій заяві.
1.
Терпимість, гідність і повага
Терпимість і взаємоповага допомагають створити культуру довіри та чесності.
CEP зобов'язується захищати гідність і особисте життя кожної людини.
CEP буде боротися проти дискримінації, чи то за ознакою раси, етнічної
приналежності, національності, релігії, віку, статі, сексуальної орієнтації, інвалідності
або політичних (і філософських) переконань.
Будь-які види залякування, переслідування або погроз неприпустимі.
2.
Стійкість і відповідальність за майбутнє
CEP бере на себе відповідальність за майбутні покоління, чітко виконуючи свої
завдання, та прагне до адекватного балансу економічних, екологічних та соціальних
аспектів. Ми залучаємо всіх зацікавлених сторін до цього процесу.
3.
Нульова терпимість
CEP зобов'язується дотримуватися усіх законів, правових норми і спортивних
правил, а також усіх інших внутрішніх та зовнішніх стандартів або правил.
Стосовно будь-яких порушень, зокрема конфлікту інтересів і будь-якої
корупційної поведінки, ми дотримуємося підходу нульової терпимості.
4.
Прозорість
Усі процеси прийняття рішень і відповідні основні факти будуть розглядатися
CEP з максимальною прозорістю та ретельністю для забезпечення демократичних і
прозорих процедур. Це стосується, зокрема, всіх рішень про фінансові та людські
ресурси (волонтери, а також оплачуваний персонал).
Будуть дотримані вимоги конфіденційності, а також закони про захист даних.
5.
Цілісність
Чесність вимагає об'єктивних і незалежних процесів прийняття рішень. Щоб
уникнути будь-якого неналежного впливу, а також будь-якого враження від
неналежного впливу на рішення, що приймаються від імені CEP, його представники не
повинні:
• змішувати свої особисті, ідейні або фінансові інтереси з інтересами організації
(конфлікт інтересів);

•

прийняти або запропонувати запрошення, подарунки або будь-які інші переваги.
Лобіювання CEP буде організовано прозоро та відповідально.

6.
Участь
Демократичні права членів та практична участь членів у всіх напрямках/
групах, а також залучення зацікавлених сторін забезпечать прийняття перспективних та
таких, що встановлюють тенденції, рішень для плюралістичної структури.
7.
Фокус на фізичну активність та її учасників
Фізично активні люди різного віку та їх організації знаходяться у центрі уваги
всього світу і CEP.

