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ETIKOS TAISYKLĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.
Sąjungos „Vardan šeimos“ taryba (toliau – Taryba), siekdama užtikrinti tinkamus, etiškus ir garbingus
santykius tarp sąjungos narių ir kitų trečiųjų asmenų, įgyvendinama visuomenėje galiojančias etikos normas bei
jų sampratas, priima šį Etikos taisykles (toliau – Taisyklės), kuris reglamentuoja Sąjungos narių elgesio normų
visumą. Šios Taisyklės taikomas sąjungos „Vardan šeimos“ visiems nariams.

II. NARIŲ VEIKLOS PRINCIPAI
2.

Sąjungos „Vardan šeimos“ (toliau – Sąjungos) nariai savo veikloje vadovaujasi šiais principais:

2.1.

viešojo intereso – atsižvelgia į visuomenės interesus;

2.2.
sąžiningumo – elgiasi sąžiningai su visomis tikslinėmis grupėmis – besikreipiančiais asmenimis,
Sąjungos nariais, žiniasklaidos ir kitų sričių atstovais;
2.3.

reputacijos – elgiasi taip, kad nebūtų pakenkta Sąjungos reputacijai;

2.4.
konfidencialumo – gerbia ir saugo konfidencialią informaciją, nenaudoja jos su Sąjungos veikla
nesusijusiai asmeninei ar kitų asmenų naudai. Tokia informacija gali būti atskleidžiama tik išimtiniais teisės
aktuose numatytais atvejais;
2.5.
objektyvumo – skleidžia tik žinomai teisingą ir patikrintą informaciją, vengia neatsakingų pareiškimų ar
palyginimų;
2.6.

teisėtumo – Sąjungos nariai laikosi visų teisės aktų, reglamentuojančių visuomenės informavimą;

2.7.
etiškumo – Sąjungos nariai savo veikloje neveikia prieš Sąjungos narius, Sąjungos įstatus ir kitus
Sąjungos organų patvirtintus dokumentus;
2.8.

privatumo – saugo Sąjungos narių ar kitų asmenų, kurie kreipėsi į Sąjungą teisę į privatumą.

III. ETIKOS KODEKSO NUOSTATŲ TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
3.
Vadovaudamasi Lietuvos žmonių pripažintomis etikos ir teisės normomis, Sąjunga siekia padėti nariams
ir kitiems tretiesiems asmenims ugdyti demokratiją, derinti Sąjungos veikos bei Valstybės interesus, siekti
santarvės, humaniškų tarpusavio santykių.
4.
Sąjunga skelbia, kad Sąjungos nario statusas įpareigoja kiekvieną narį, Lietuvos visuomenės ir valstybės
interesus laikyti aukštesnėmis vertybėmis negu grupiniai, asmeniniai, politiniai ar Sąjungos interesai.

5.
Vadovaudamasi Lietuvos žmonių etikos normomis ir teisės aktais, Sąjungos taryba, reikalui esant,
įsipareigoja analizuoti ir vertinti Sąjungos narių, Sąjungos pirmininko, Sąjungos tarybos narių ar kitų prieš
Sąjungos įstatus ir veiklą veikiančių asmenų elgesį.
6.
Sąjungos nariai įstodami į Sąjungos narius įsipareigoja tiek tarp Sąjungos narių, tiek su kitais trečiaisiais
asmenimis elgtis mandagiai, profesionaliai, nekelti Sąjungos veikloje destrukcijos, veikti prieš Sąjungos narius,
pirmininką ar tarybą, bei laikytis įstatų ir kitų Sąjungos organų priimtų dokumentų.

IV. NARIŲ DRAUDŽIAMA VEIKLA, NEETIŠKAS ELGESYS
7.

Sąjungos nariams sąjungos veikloje draudžiama:

7.1.
užsiimti visuomenės informavimu apie Sąjungos veiklą nesuderinus pozicijos su Sąjungos taryba ar
pirmininku;
7.2.

imituoti ar kurti fiktyvius žinių (naujienų) šaltinius;

7.3.

bendradarbiauti su asmenimis, kurie galimai yra nusiteikę priešiškai Lietuvos Respublikos atžvilgiu;

7.4.
platinti ryšių su visuomene funkcijas vykdančių asmenų viešai platinamą informaciją apie fiktyvius ar
melagingus įvykius, žinias.

V. NARIŲ TARPUSAVIO SANTYKIAI
8.

Sąjungos nariai privalo:

8.1.

saugoti ir ugdyti visos visuomenės pagarbą sąjungos veiklai;

8.2.

žinoti Sąjungos etikos taisykles;

8.3.

siekti, jog Sąjungos vykdoma veikla sutaptų su viešuoju interesu;

8.4.

neplatinti gandų ar kitos nepatikrintos neigiamos informacijos apie sąjungos narius ir kitos informacijos.

VI. ETIKOS PAŽEIDIMAI, JŲ TYRIMAS IR ATSAKOMYBĖ
9.

Galimus Sąjungos narių etikos pažeidimus nagrinėja ir sprendimus priima Taryba.

10.
Taryba nagrinėja skundus tik dėl Sąjungos narių elgesio. Išimtinais atvejais Taryba gali nagrinėti
situaciją, su kuria Sąjungos nariai nėra tiesiogiai susiję.
11.

Galimų etikos pažeidimų nagrinėjimas:

11.1.

Taryba pažeidimus pradeda nagrinėti savo iniciatyva arba gavusi skundą;

11.2.

sąjungos nariai gali pateikti skundą;

11.3. apie pradėtą tyrimą ir kvietimą teikti informaciją skelbiama Sąjungos interneto svetainėje arba
asmeniškai suinteresuotiems asmenims elektroniniu paštu arba raštu;

11.4. skundų nagrinėjimui terminai nustatomi individualiai, tačiau Taryba siekia visus skundus išnagrinėti ir
dėl jų priimti sprendimus per protingą laiko tarpą;
11.5.

Taryba, išnagrinėjusi skundą, gali priimti tokius sprendimus:

11.5.1. pripažinti, jog šios taisyklės pažeistos nebuvo;
11.5.2. pripažinti, jog šios taisyklės pažeistos nebuvo, bet įvertinus situacijos individualumo metu susiformavusį
precedentinį atvejį, pateikti rekomendacijas dėl gerosios praktikos siūlymų panašaus pobūdžio situacijose;
11.5.3. pripažinti, jog šios taisyklės buvo pažeistos, skirti Sąjungos nariui įspėjimą;
11.5.4. pripažinti, jog šios taisyklės buvo pažeistos, siūlyti Sąjungos Tarybai šalinti šias taisykles pažeidusį narį
iš Sąjungos narių. Tokiu atveju Taryba privalo kitame savo posėdyje išnagrinėti siūlymą ir priimti sprendimą
narį šalinti iš Sąjungos arba palikti Sąjungos nariu.
12.
Tarybos sprendimai dėl šių taisyklių pažeidimo gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos Civiliniame
kodekse nustatyta tvarka.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13.

Laikytis šių taisyklių reikalavimų – kiekvieno Sąjungos nario pareiga ir garbės reikalas.

14.

Už šių taisyklių normų laikymąsi atsakingi visi Sąjungos nariai.

15.

Šios taisyklės tvirtinamas Tarybos posėdyje, jis skelbiamas Sąjungos interneto svetainėje.

