Etický kodex Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

1. Členové orgánů nadace, zaměstnanci, externí spolupracovníci i dobrovolníci projevují věrnost
ve vztahu k zakladatelům nadace a k vlastní tradici. Jednají vždy s vědomím svého dílu
odpovědnosti za celkový obraz nadačního, respektive nestátního neziskového sektoru, jehož
je VDV součástí. Práci provádějí kvalitně a dbají na dobrou pověst VDV. Jednají tak, aby
předešli možnému střetu zájmů a vlastnímu obohacení na úkor nadace.
2. VDV používá své prostředky na obecně prospěšné účely, pro které byl zřízen. Minimalizuje
náklady na svoji vlastní administrativu a s nadačním jměním a veškerým majetkem hospodaří
tak, aby byl trvalým a pokud možno rostoucím zdrojem dalších příjmů.
3. VDV umožňuje veřejnosti, aby se seznamovala s jeho základními dokumenty. O své činnosti
informuje každoročně ve výroční zprávě, v níž uvádí též výsledky hospodaření s majetkem,
přehled darů a jejich dárců i informaci o poskytnutých nadačních příspěvcích.
4. VDV usiluje o to, aby své poslání, cíle a programy definoval jasně a srozumitelně. Dbá, aby se
udělování nadačních příspěvků řídilo jednoznačnými grantovými pravidly, předem
uveřejněnými ve výročních zprávách a na webových stránkách nadace www.vdv.cz.
5. VDV jedná s žadateli a příjemci grantů a služeb vstřícně a otevřeně. Věcně je seznamuje s tím,
že na přidělení grantu nemají právní nárok. Důsledně dbá na ochranu osobních údajů
žadatelů. Stejně tak chrání intelektuální hodnoty vložené žadateli do předložených projektů.
6. VDV informuje dárce a sponzory o přijetí darů a jejich využití. Dary poskytnuté na předem
dohodnutý účel se využívají jen podle pokynů či smluv s dárcem. VDV respektuje projevenou
vůli a přání dárců i zůstavitelů. V případě potřeby pracovníci dojednají s dárcem či
zůstavitelem a jeho rodinou, zda a v jaké formě bude uvedena ve výroční zprávě informace o
poskytnutém daru.
7. VDV propaguje svoji činnost umírněně a s ohledem na důstojnost dárců i příjemců nadačních
příspěvků.
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