SAVANORIŲ ELGESIO KODEKSAS

#VolunteersActFirst

SAVANORIO STATUSO APIBRĖŽIMAS
Tapdamas Lietuvos Raudonojo Kryžiaus (toliau – LRK) savanoriu(-e) suprantu ir sutinku, kad:
SAVANORIU(-E) laikomas žmogus, kuris laisva valia, niekieno neverčiamas, nesiekdamas
materialinės ar finansinės naudos atlieka savanorišką veiklą, nukreiptą į visuomenės ir
valstybės gerovę ir tvarų jos vystymąsi.
Tapdamas savanoriu(-e) įsipareigoju vadovautis septyniais Tarptautinio
Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio judėjimo (toliau – Judėjimas)
pamatiniais principais:

7

Humaniškumas

Judėjimas siekia suteikti pagalbą visiems abiejų kariaujančių pusių
sužeistiesiems, nacionaliniu ir tarptautiniu mastu stengiasi bet kuriomis
aplinkybėmis apsaugoti žmogaus gyvybę, sveikatą ir orumą, skatinti
tarpusavio supratimą, draugystę, bendradarbiavimą ir taiką tarp tautų.

Bešališkumas

Judėjimas nedaro jokių išlygų pagal nacionalinius, rasinius ar klasinius
požymius, religinius ar politinius įsitikinimus. Jis siekia palengvinti žmonių
kančias vadovaudamasis tik jų reikmėmis ir suteikdamas pagalbą tuo
atveju, kai nelaimė reikalauja neatidėliotinų veiksmų.

Neutralumas

Siekdamas išsaugoti visuotinį pasitikėjimą, Judėjimas negali remti kurios
nors pusės pozicijos ginkluotų konfliktų metu, įsitraukti į politinio, religinio,
rasinio ar ideologinio pobūdžio polemiką.

Nepriklausomumas

Judėjimas yra nepriklausomas. Nacionalinės draugijos, būdamos savo
vyriausybių pagalbininkėmis humanitarinėje srityje ir laikydamosis savo
šalių įstatymų, turi išsaugoti savarankiškumą, kad galėtų veikti pagal
Judėjimo principus.

Savanoriškumas

Vienumas
Vienumas

Būdamas savanorišku
materialinės naudos.

pagalbos

teikėju

Judėjimas

neturi

siekti

Kiekvienoje šalyje gali būti tik viena Judėjimui priklausanti nacionalinė
draugija. Ji turi būti atvira visiems ir plėtoti savo humanišką veiklą visoje
šalies teritorijoje.

Visos Judėjimui priklausančios nacionalinės draugijos yra lygios ir turi
Universalumas
vienodą atsakomybę bei pareigas teikiant pagalbą viena kitai ir kartu yra
pasauliniopatvirtintas
masto organizacija.
Savanoris žino ir priima Judėjimo
oficialias emblemas:

JUDĖJIMO SIMBOLIKA
Tapdamas(-a) savanoriu(-e) žinau, kokia yra Judėjimo simbolika, suprantu jos reikšmę ir tikslą,
įsipareigoju ją gerbti ir naudoti tik kilniems tikslams, neatsisakau nešioti ant rūbų ar kitų LRK
suteiktų specialių priemonių.

Raudonasis Kryžius

Raudonasis Pusmėnulis

Raudonasis Kristalas

Lietuvos Raudonasis Kryžius savo emblemoje naudoja Raudonojo Kryžiaus simbolį.

BENDRIEJI SAVANORIŲ ELGESIO NUOSTATAI
Savanorišku pagrindu veikdamas(-a) vienas(-a) arba grupėje įsipareigoju laikytis aukščiausių
etinio ir profesinio elgesio standartų:
•

Gerbti ir skleisti pamatinius Judėjimo principus.

•

Gerbti ir skatinti kitus gerbti Judėjimo simboliką, nenaudoti jos kitiems, su LRK veikla
nesusijiems tikslams.

•

Elgtis taip, kad būtų išsaugota LRK reputacija ir užtikrintas jos tęstinumas.

•

Laikytis patikėtų duomenų konfidencialumo principo atliekant LRK pavestą užduotį ir ją
jau atlikus.

ELGESIO KODEKSO PAŽEIDIMAI
Tapdamas(-a) savanoriu(-e) suprantu ir sutinku, kad Elgesio kodekso pažeidimais yra laikoma:
•

LRK turto pasisavinimas, finansinės ir/ar materialinės naudos gavimas, taip pat
netinkamas LRK vardo ir emblemos naudojimas siekiant tikslų, nesusijusių su LRK
patikėtomis užduotimis arba pažeidžiant pamatinius Judėjimo principus.

•

Veiksmai, kurie gali būti laikomi kaip turintys išnaudojimo, priekabiavimo, piktnaudžiavimo
(įskaitant seksualinį išnaudojimą, seksualinį priekabiavimą ir seksualinę prievartą),
diskriminavimo (etninio, rasinio, religinio, lytinio ir klasinio) požymių.

•

LRK vardu atliekant profesionalias paslaugas (pavyzdžiui, slaugos arba pirmosios
pagalbos) be galiojančio ir oficialiai patvirtino dokumento.
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•

Neetiško ir nelegalaus, taip pat smurto ir prievartos požymių turinčio turinio disponavimas
naudojantis LRK IT sistemomis (interneto svetainės, el. paštas, socialiniai tinklai) ar įranga
(kompiuteris, telefonas, duomenų laikmenos).

•

Alkoholio ar psichotropinių medžiagų vartojimas atliekant LRK pavestas užduotis, taip pat
vairuojant LRK priklausančią transporto priemonę.

•

Kitų Lietuvos Respublikos įstatymų nesilaikymas atliekant LRK pavestas užduotis.

•

Tyčinis ignoravimas ir/ar nutylėjimas, kai aukščiau išvardytus Elgesio kodekso
pažeidimus atlieka kitas LRK savanoris(-ė) ar LRK darbuotojas(-a).

Savanoris(-ė) įsipareigoja informuoti jam(jai) priskirtą koordinatorių arbą kitą LRK atstovą, jei
sąmoningai ar nesąmoningai padarė pažeidimą, taip pat jei pastebėjo pažeidimą padariusį kitą
LRK savanorį(-ę) ar LRK darbuotoją.
Tolesnius veiksmus ir vidinį tyrimą nustatant, ar pažeidimas iš tiesų buvo padarytas ir kokia
žala patirta, atlieka atsakingi LRK darbuotojai.
Savanoris(-ė) supranta ir sutinka, kad LRK pasilieka teisę priimti galutinį sprendimą dėl tolesnio
savanorio(-ės) statuso padarius pažeidimą.

Aš, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus savanoris(-ė), susipažinau su Elgesio kodeksu, jį
suprantu ir įsipareigoju jo laikytis.
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„Mes, Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio savanoriai,
Suvienyti bendros misijos užkirsti kelią žmogiškosioms kančioms arba imtis
priemonių joms sumažinti, vadovaujamės pamatiniais principais – humaniškumu,
nešališkumu, neutralumu, nepriklausomybe, savanoriškumu, vienumu ir
universalumu.
Mes saugome gyvybę ir sveikatą ir užtikriname pagarbą žmonėms. Mes skatiname
teisę į žmogaus orumą, tarpusavio supratimą, solidarumą, bendradarbiavimą ir
ilgalaikę taiką.
Mes vykdome savo misiją nuo nieko nepriklausydami, be politinių, ideologinių ar
materialinių paskatų, galinčių nukreipti mus nuo pagalbos žmonėms, kuriems jos
reikia.
Mes siekiame palengvinti žmonių kančias, įsiklausome į jų poreikius, teikiame
pirmenybę svarbiausiems nelaimės atvejams.
Mes niekada nediskriminuojame tautybės, lyties, rasės, klasės, religinių įsitikinimų,
politinių pažiūrų ar kitų dalykų.
Mes nesikišame į karinius veiksmus, politinius, rasinius, religinius, ideologinius ar
panašius dalykus.
Mes nesiekiame gauti naudos.
Mes žinome, kad mūsų emblemos turi apsaugoti mus nuo galimos žalos, tačiau
suprantame, kad kartais mūsų gyvybei kyla pavojus.
Mes raginame, kad nacionalinės draugijos užtikrintų mūsų dalyvavimą, apsaugą,
pagarbą ir teiktų priemones bei paramą, kurių mums reikia norint įvykdyti savo
humanitarinius įsipareigojimus.
Mes – tai Raudonasis Kryžius ir Raudonasis Pusmėnulis”

(iš Savanorių chartijos, patvirtintos 21-ojoje Generalinės Asamblėjos sesijoje, 2017 m. lapkritis)
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