
Etický kódex

Tento dokument nastavuje, akú budúcnosť chceme vytvárať, ako chceme, aby sa

správali všetci pracovníci a spolupracujúci digiQ. Náš etický kódex je smerodajný

etický rámec, ktorého sa držíme, a budeme spolupracovať najmä s takými

organizáciami a odborníkmi, ktorí vidia svet podobne. Náš etický kódex je otvorený

dokument, ktorý sa pravidelne aktualizuje a odráža naše videnie a situácie, s ktorými

sa stretávame.

Medzi naše základné hodnoty patria spravodlivosť, nezávislosť, sloboda slova,

participácia cieľovej skupiny na riešení, informovanie o problematike nášho záujmu

bez morálnej paniky.

Práca s mládežou

DigiQ pracuje s mladými ľuďmi od 11 rokov. Dbáme na citlivú komunikáciu s detským

účastníkom akcií a podujatí a písomnú komunikáciu tak, aby boli dodržané detské

práva a emočné bezpečie účastníkov. Citlivé formulovanie zohľadňuje rodovú rovnosť

ako aj vekovú primeranosť jazyka pre všetkých i tých najmladších účastníkov.

Informovanie citlivé vzhľadom na vek sa berie do úvahy pri písomnej aj osobnej

komunikácii či neformálnych stretnutiach.

Pri individuálnej práci s mládežou je potrebné brať na zreteľ najlepší záujem dieťaťa.

Uznávame, že každé dieťa je jedinečné. Berieme do úvahy jeho individuálne

vlastnosti a charakteristiky dieťaťa, napríklad jeho vek, pohlavie, zrelosť, rozumová

vyspelosť, prípadné telesné alebo psychologické odchýlky, sociálny kontext, v ktorom

sa dieťa nachádza.

Pracovníci digiQ a spolupracujúci sa zaväzujú

- bojovať proti všetkým formám zneužívania a týrania detí a mladých ľudí (vrátane

fyzického, psychického, sexuálneho a duchovného zneužívania či zanedbávania);

- prejavovať úctu a dôstojnosť všetkým deťom a mladým ľuďom, nielen tým, ktorí sú

zapojení do programov a práce digiQ alebo jej partnerov;
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- pri plánovaní činností a riešení problémov detí a mladých ľudí mať na zreteli ich

najlepší záujem;

- angažovať deti a mládež s cieľom, aby vyjadrili svoje názory a stanoviská, najmä v

otázkach, ktoré sa týkajú ich každodenného života;

- zapájať deti a mládež bez diskriminácie alebo vylúčenia na základe pohlavia,

postihnutia, sociálneho postavenia, etnického, politického alebo náboženského

pôvodu;

- vytvárať také prostredie, v ktorom sa bude cítiť každé dieťa a mladý človek vítaný a

začlenený za rovnakých podmienok, môže cítiť, že patrí do vzdelávacieho prostredia

a môže rozvíjať svoj plný potenciál vo všetkých oblastiach rozvoja;

- nastavovať a viesť programy tak, aby z nich neboli vylúčené žiadne deti a mládež

vopred z dôvodu zdravotného znevýhodnenia; vytvárať podmienky na to, aby

programy, informácie a materiály vytvorené v digiQ boli dostupné všetkým bez

ohľadu na zdravotné znevýhodnenie. Pracovníci digiQ spravia maximum preto, aby

využívali online nástroje, ktoré prinesú vytvorený materiál aj nevidiacim a

slabozrakým;

- ochraňovať deti a mládež pred nevhodným správaním (napr. vylúčením zo skupiny,

slovné, fyzické alebo sexuálne zneužívanie) alebo šikanovaním;

- diskutovať s deťmi a mladými ľuďmi o ich právach a vysvetliť im, čo majú robiť, ak

sa niečo stane;

- bezodkladne nahlásiť akéhokoľvek podozrenia alebo svedectva nevhodného

správania alebo zneužívania;

- bezodkladne riešiť akékoľvek incidenty v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia

podľa aktuálnej situácie a naliehavosti;

- nepožadovať od žiadneho dieťaťa a mladého človek prácu alebo služby výmenou za

pomoc, zdržia sa fajčenia aj v na to určených priestoroch, ak by to malo poškodiť
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zdravie detí; zdržia sa pitia alkoholu počas aktivít súvisiacich s výkonom práce pre

digiQ za prítomnosti detí a mládeže.

Zároveň dodržiavame legislatívu na ochranu osobných údajov, dbáme, aby bol

poskytnutý súhlas so spracovaním osobných údajov osôb mladších ako 16 rokov.

Monitoring online a nahlasovanie nenávistných prejavov

Všetky programy, aktivity digiQ sú realizované v súlade s legislatívou SR,

zabezpečujúcou ochranu práv a slobôd všetkých ľudí s ohľadom na ich rozmanitosť.

Posudzovanie nenávistných prejavov na platformách sociálnych médií podlieha

pravidlám stanoveným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Medzi základné etické otázky, ktoré je nevyhnutné brať do úvahy pri riešení

nenávistných prejavov na sociálnych sieťach, patrí ochrana nahlasovateľa

nenávistného prejavu (alebo zločinu z nenávisti) a jeho anonymita. V rámci

formuláru, ktorý bude slúžiť na nahlasovanie nenávistného obsahu, bude možnosť

nahlásiť tento obsah anonymne. Taktiež nahlásenia prostredníctvom e-mailovej

komunikácie ktorémukoľvek z partnerov projektu budú spracovávané anonymne,

respektíve bude použitý anonymizujúci prístup. V prípade, keď bude nenávistný

prejav zasahovať do práv jednotlivca, sa bude veľmi citlivo pristupovať k

dotknutému.

Na základe platnej legislatívy Slovenskej republiky sa riešia tri kategórie

protiprávneho konania. Extrémistický trestný čin, pri naplnení skutkovej podstaty

trestného činu nenávistné prejavy na sociálnych sieťach môžu dosiahnuť vysokú

mieru ohrozenia jednotlivca alebo spoločnosti. Priestupok, ak nenávistné prejavy na

sociálnych sieťach nie sú právne kvalifikované ako trestný čin, ale majú znaky nižšej

miery ohrozenia. Protispoločenský čin, nenávistný prejav na sociálnych sieťach, ktorý

nenapĺňa znaky trestného činu alebo priestupku, ale je škodlivý a má potenciál

polarizovať spoločnosť a ohroziť demokratický právny štát.
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Cieľom aktivít digiQ je posilniť ľudskú dôstojnosť a rovnosť a prispieť k boju proti

nenávisti na internete na základe rasového alebo etnického pôvodu, farby pleti,

náboženstva, sexuálnej orientácie, rodovej identity, antisemitizmu, nenávisti voči

moslimom, afrofóbii a LGBTIQ. Sloboda prejavu a sloboda zhromažďovania v online

prostredí by sa nemala zneužívať na šírenie alebo podnecovanie nenávisti, ani na

zneužívanie práv a slobôd akéhokoľvek jednotlivca alebo skupiny z dôvodu ich

vnímanej odlišnosti. Ctíme si univerzálne hodnoty a snažíme sa presadzovať ich

dodržiavanie spolu s dodržiavaním demokratického právneho štátu.

Konflikt záujmov

Pri každodennom aj strategickom rozhodovaní je nevyhnutné brať do úvahy

potenciálny konflikt záujmov. Pracovníci digiQ sa zaväzujú neuprednostniť osobný

záujem pred záujmom organizácie, programu alebo partnerov zapojených do

programu. Prítomnosť vzťahov osobného charakteru, kamarátske známosti či rodinné

prepojenia nesmú ovplyvniť rozhodovanie, avšak rozhodovanie sa musí viesť jasným

úmyslom prospešným pre organizáciu alebo program. Je žiaduce vedome sa vyhýbať

situáciám, v ktorých by bolo možné získať výhody pre seba a byť nelojálnym voči

iným či organizácii.

Pracovník zodpovedajúci za verejné obstarávanie musí dodržiavať zákon o verejnom

obstarávaní a musí mať na zreteli hospodárne zaobchádzanie so zdrojmi organizácie

a donora.

Pri rozhodovaní o prijatí finančných a materiálnych zdrojov sa prizerá na spoločensky

zodpovedné správanie darcovskej organizácie a prínos k rozvoju spoločnosti

v lokálnom aj globálnom meradle.

Buďme láskaví.

Buďme dobrými ľuďmi. Buďme milí. Starajme sa o druhých.

Posledná aktualizácia: 13. januára 2022 v Bratislave

4


