Codul de Conduită al Coaliției pentru Egalitate de Gen

Preambul
Coaliția pentru Egalitatea de Gen este o uniune de ONG-uri, neinstituționalizată, deschisă pentru noi
membri, creată cu scopul promovării egalității de gen și de șanse, în special prin dezvoltarea capacității
organizațiilor și prin promovarea parteneriatelor efective ONG – ONG și ONG –instituții publice.

Misiunea Coaliției pentru Egalitate de Gen
Misiunea Coaliției pentru Egalitate de Gen este de a crea condiţii favorabile pentru dezvoltarea şi
consolidarea capacităţii organizaţiilor neguvernamentale active în domeniul egalitații de gen de a
promova şi integra principiul egalității de şanse între femei şi bărbaţi în toate domeniile vieţii publice şi
private. Astfel, Coaliția îşi propune să dezvolte o serie de capacităţi de lucru şi de intervenţie comună a
ONG-urilor din domeniu cu scopul de a produce modificări legislative, modificări ale politicilor publice
la nivel național și local și creșterea nivelului conștientizării publicului, astfel încât diverse aspecte ce
vizează egalitatea de gen să ajungă o prioritate pe agenda publică.
Principiile si valorile Coaliției pentru Egalitate de Gen


Susținere și sprijin reciproc

Sprijinim colaborarea deoarece credem că suntem mai puternice împreună decât separat. Ne desfășurăm
activitatea ca organizații independente, dar suntem strategic interconectate. Tindem către o Coaliție
pentru Egalitate de Gen reală, păstrând în același timp cultura individuală a organizațiilor membre.


Participare activă

Avem o atitudine pozitivă și suntem capabile să identificăm rapid oportunitățile și să profităm de ele.
Suntem deschise și acceptăm oportunitățile neașteptate.


Respect și toleranță
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Ne unește respectul față de oameni. Ne pasă de comunitățile discriminate, dezavantajate sau
marginalizate. Adoptăm diferite stiluri și acceptăm opinii diferite, prin urmare operăm cu succes în
diferite contexte.


Onestitate, corectitudine

Interacționăm cu toate autoritățile publice și private onest și corect. Acționăm etic și respectăm toate
cerințele și reglementările legale.


Bunăvoință, grijă

Ne comportăm cu bunăvoință și grijă în relațiile cu partenerii din Coaliție precum și cu beneficiarii
acțiunilor pe care le întreprindem.


Dreptate și echitate

Ne desfășurăm activitatea neinfluențate de factorii externi. Acționăm din inițiativă proprie și suntem
libere să ne alegem partenerii.



Parteneriat

Coaliția pentru Egalitate de Gen este rezultatul parteneriatului pe termen lung pe care ni-l asumăm și pe
care îl susținem.


Nondiscriminare

Nu este permisă discriminarea niciunei persoane pe bază de origine etnică, rasă, naționalitate, religie,
sex, vârstă, handicap, orientare sexuală sau din alte motive.


Egalitate de șanse

Promovăm egalitatea de șanse în general - egalitatea de gen în special - și diversitatea.


Angajament

Ne angajăm să susținem obiectivele Coaliției și să punem la dispoziția acesteia toate resursele necesare
atingerii obiectivelor stabilite.


Responsabilitate

Ne asumăm responsabilitatea în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor Coaliției și acționăm potrivit
principiilor stabilite prin Codul de Conduită. Ne asumăm responsabilitatea pentru acțiunile noastre. Ne
onorăm angajamentele asumate.
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Profesionalism

Ne angajăm să ne implicăm cu profesionalism și seriozitate în toate activitățile întreprinse în numele
Coaliției.


Implicare

Suntem consecvente și tenace în atingerea obiectivelor Coaliției și acționăm cu pragmatism atunci când
trebuie să luăm decizii.


Transparență și încredere în raport cu membrii Coaliției

Dezvoltăm relații pe termen lung între membri Coaliției și menținem legături comunicative strânse.


Perseverență, cooperare și spirit inovator în lucrul echipei/implicarea activă

Căutăm în permanență să ne îmbunătățim performanțele prin punerea sub semnul întrebării a stării
actuale și prin adoptarea unui spirit inovator în lucrul echipei.


Neafiliere politică

Nu urmărim programul politic al niciunui partid politic și susținem acțiunile legislative ale acestora în
măsura în care coincid cu obiectivele Coaliției.

Procesul de luare a deciziilor în Coaliție
Toate deciziile care privesc Coaliția pentru Egalitate de Gen se iau prin consens.
Deciziile individuale ale organizațiilor membre vor ține cont de următoarele aspecte:






toate acțiunile sunt în concordanță cu obiectivele și politicile Coaliției;
reputația Coaliției este protejată;
acțiunile sunt în interesul Coaliției;
nu există persoane, grupuri sau organizații discriminate sau dezavantajate;
toate acțiunile sunt întreprinse cu responsabilitate.

Relația între membrii Coaliției
Relațiile între organizațiile membre sunt în spiritul principiilor și valorilor asumate prin Statutul Coaliției
pentru Egalitate de Gen și a Codului de Etică a acesteia. Relațiile între membri vor respecta regulile unei
comunicări eficiente și deschise.
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Relația cu actori din afara Coaliției
Comunicarea în numele Coaliției va respecta principiile și valorile stabilite în documentele statutare și
recomandările cu privire la procesul de luare a deciziilor din prezentul Cod de Conduită.
Rezolvarea conflictelor
Toate conflictele apărute între membri Coaliției se vor rezolva în spiritul principiilor și valorilor prevăzute
în Statutul Coaliției și în Codul de Etică.
În cazul în care apare un conflict între Coaliție sau unul din membri acesteia și alte organizații din afară,
membri Coaliției vor discuta și se vor pune de acord cu privire la poziția adoptată de Coaliție, precum și cu
privire la poziția individuală a organizațiilor membre.
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