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1. Katalog Standardów Funkcjonowania Stowarzyszenia Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata
MAITRI wpisuje się w zasady wewnętrznej organizacji określone w Regulaminie Organizacyjnym
Stowarzyszenia.
2. W ramach Katalogu opisano: Standardy Pozyskiwania i wydatkowania Funduszy stosowane
w Stowarzyszeniu (rozdział I), Politykę Wspierania Dzieci (rozdział II) oraz Ogólne Zasady
Postępowania Stowarzyszenia (rozdział III).
3. Ilekroć w Katalogu jest mowa o Stowarzyszeniu, należy rozumieć przez to Stowarzyszenie
Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI, w skrócie zwane „Stowarzyszeniem Ruchu MAITRI”.

ROZDZIAŁ I. STANDARDY POZYSKIWANIA I WYDATKOWANIA FUNDUSZY
§1
1. Stowarzyszenie Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI stosuje się do zasad zarządzania,
udziału wolontariuszy, wsparcia sektora prywatnego, etycznych zasad pozyskiwania usług,
programów i funduszy, w tym unijnych, które określają Stowarzyszenie jako organizację pozarządową
prywatną, dobrowolną i non profit.
2. Przekazane środki wykorzystywane są zgodnie z intencją lub w sposób określony przez ofiarodawcę.
Jeśli nie można wydać środków w taki sposób, należy zwrócić je ofiarodawcy na jego żądanie
lub uzyskać jego zgodę na inny sposób wydatkowania środków. Stowarzyszenie informuje donatora
o innych możliwych sposobach wykorzystania środków. Stowarzyszenie na żądanie wykaże, że środki
zostały wykorzystane zgodnie z zamiarem lub życzeniem ofiarodawcy.
3. Pozyskiwanie środków jest zgodne z tożsamością i celami statutowymi Stowarzyszenia, sposobami
działania, programami oraz potrzebami, a także dotyczy stwierdzeń, za które organizacja
może poręczyć. Nie ma miejsca zatajanie lub wyolbrzymianie faktów, nie stosuje się fotografii ani
innych środków komunikacji, które mogłyby wprowadzać w błąd. Informacje zawarte w materiałach
Stowarzyszenia dokładnie przedstawiają programy i projekty, na które pozyskane środki zostaną
przekazane. Stowarzyszenie nie stosuje negatywnej reklamy ani nie krytykuje innych organizacji
dla własnych korzyści.
4. Stowarzyszenie, biorąc udział w wydarzeniach mających na celu pozyskiwanie funduszy lub stosując
marketing społecznie zaangażowany, w sprawozdaniu oraz na żądanie informuje o ilości funduszy
przekazanych na cele charytatywne w związku z danym wydarzeniem.
5. Wszystkie umowy i porozumienia dotyczące pozyskiwania funduszy od osób prawnych
są sporządzane w formie pisemnej.
§2
1.

Środki pozyskane od ofiarodawców są wykorzystywane i rozliczane w sposób zgodny z opisem
programu lub projektu pomocowego.

2.

Dystrybucja pomocy dla końcowych beneficjentów odbywa się w oparciu o procedury wypracowane
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ze zgromadzeniami zakonnymi współpracującymi ze Stowarzyszeniem opisane w zawartych
umowach. W ramach procedur prowadzona jest dokumentacja potwierdzająca otrzymywane
korzyści przez objętych programami podopiecznych oraz dokumentacja służąca rozliczeniu
wydatkowanych pieniędzy.
§3
1.

Stowarzyszenie prowadzi etyczne działania marketingowe i reklamowe.

2.

Materiały marketingowe dokładnie odzwierciedlają aktualne warunki dotyczące rodzin i dzieci
przedstawionych w tych materiałach. Działania promocyjne i materiały marketingowe,
wykorzystujące zdjęcia mające na celu pozyskanie funduszy, wiernie odzwierciedlają obecnie
wykonywaną pracę Stowarzyszenia. Członkowie dokładają starań, aby wykorzystywane zdjęcia
w najwyższym stopniu odzwierciedlały stan obecny.

3.

Przekazywanie darów w naturze postrzegane jest jako wartościowy sposób wsparcia Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie jednak przyjmuje jedynie dary dobrej jakości oraz takie, które są odpowiednie
dla beneficjentów projektu. Wartość darów określa się zgodnie z wartością rynkową, co zostaje
udokumentowane przez Stowarzyszenie.

4.

Stowarzyszenie zobowiązuje się do utrzymywania wydatków na pozyskiwanie funduszy
oraz administrację na najniższym możliwym poziomie, który ogółem nie może przekroczyć
10 procent uzyskanych środków z darowizn. Środki pozyskiwane z lokat bankowych mogą być
w całości przeznaczane na pokrycie kosztów działalności Stowarzyszenia, o ile zachodzi uzasadniona
konieczność.

5.

Stowarzyszenie przestrzega prawa dotyczącego ochrony danych osobowych/prywatności.
Jeśli dla realizacji celów statutowych zamierzałoby udostępnić nazwiska donatorów osobom trzecim,
Stowarzyszenie informuje ofiarodawców o swoich zamiarach, dając możliwość usunięcia nazwiska
z listy przeznaczonej do rozpowszechnienia.

ROZDZIAŁ II. POLITYKA WSPIERANIA DZIECI
§1
1. Misją Stowarzyszenia jest propagowanie różnych form działalności charytatywnej i humanitarnej
w celu kształtowania postaw i wrażliwości społeczeństwa na potrzeby najuboższych mieszkańców
Ziemi.
2. Stowarzyszenie wypełnia misję przez tworzenie i realizację projektów i programów pomocy
kierowanych bezpośrednio do potrzebujących w krajach dotkniętych głodem i ubóstwem.
3. Stowarzyszenie realizuje cele statutowe m.in. poprzez działanie na rzecz dzieci: wspiera ich rozwój
i byt oraz dokonuje długotrwałych i znaczących zmian w życiu ubogich dzieci i rodzin przede wszystkim spośród najuboższych społeczności krajów Afryki.
4. Stowarzyszenie działa na rzecz poprawy sytuacji ubogich społeczności poprzez tworzenie szans
dla ubogich, wykluczonych i głodujących dzieci oraz przez wspieranie budowy infrastruktury
towarzyszącej pomocy.
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5. Stowarzyszenie dąży do stworzenia świata, w którym szanuje się godność i wartość każdego dziecka;
dba o rozwój i zdrowie dzieci i rodzin; stwarza pozytywne miejsca dla rozwoju społecznego.
Aby urzeczywistnić tę wizję Stowarzyszenie – poprzez realizację projektów i programów pomocy
na rzecz lokalnych społeczności – blisko współpracuje ze Zgromadzeniami Zakonnymi pracującymi
w krajach dotkniętym ubóstwem i głodem.
6. Kierując się zasadami zawartymi w Statucie Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata Maitri,
Stowarzyszenie promuje postawę społecznej powściągliwości i umiarkowania jako czynnika rozwoju
osób, społeczeństw i narodów.
§2
W odniesieniu do dzieci członkowie Stowarzyszenia Ruchu MAITRI uznają następujące wartości:
1. Godność i wartość każdego dziecka: Wspieramy tworzenie bezpiecznego otoczenia, które promuje
godność i wartość każdego dziecka, bez względu na przynależność etniczną, rasę, kolor skóry, język,
religię, światopogląd, płeć, pochodzenie, stan urodzeniowy, umiejętności lub przynależność
do konkretnej grupy.
2. Prawo dziecka do uczestniczenia: Uznajemy, że dzieci w sposób czynny i kompetentny wnoszą wkład
w swój własny rozwój, mają prawo uczestniczenia, odpowiednio do swoich możliwości rozwojowych,
w podejmowaniu decyzji, które mają wpływ na ich życie.
3. Upodmiotowienie: Wspieramy upodmiotowienie dzieci w zakresie rozwijania możliwości
samoochrony oraz wypowiadania się we własnym imieniu w sprawach, które ich dotyczą.
4. Poszanowanie praw dziecka: Promujemy cztery główne zasady Konwencji ONZ o prawach dziecka:
niedyskryminacja, najlepsze dobro dziecka, prawo do życia, przetrwania i rozwoju
oraz poszanowanie poglądów dziecka.

ROZDZIAŁ III. OGOLNE ZASADY POSTĘPOWANIA
§1
1. Będąc organizacją zorientowaną na wpieranie ubogich, Stowarzyszenie Ruchu MAITRI stawia wysokie
wymagania odnośnie etycznego postępowania członków Stowarzyszenia, zarządu, pracowników,
dyrektora, wolontariuszy oraz wykonawców. Niniejsze Ogólne Zasady Postępowania, które
uzupełniają Politykę Wspierania Dzieci, określają główne wartości oraz zobowiązania stanowiące
podstawę etycznego postępowania i dobrych praktyk.
2. Każdy członek Stowarzyszenie MAITRI zobowiązuje się do wdrażania niniejszych Zasad
Postępowania.
§2
Członkowie Stowarzyszenia Ruchu MAITRI w codziennym życiu stosują następujące wartości:
1. Szczerość i uczciwość: Uważamy, że szczerość i uczciwość są niezbędne, aby móc odpowiadać
przed sponsorami, ofiarodawcami, partnerami, społecznościami oraz dziećmi i rodzinami,
którym służymy.
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2. Wrażliwość kulturowa: Cenimy różnorodność kulturową oraz oczekujemy, że każda osoba związana
ze Stowarzyszeniem Ruchu MAITRI będzie wykazywała się wrażliwością co do faktu, że jej własny
sposób zachowania, ubioru oraz postępowania może zostać odebrany przez lokalną społeczność
jako obraźliwy.
3. Godność i szacunek: Uważamy, że każde dziecko, współpracownicy, rządy, społeczności i rodziny,
z którymi współpracujemy zasługują na godne i pełne szacunku traktowanie.
4. Poufność: Pracujemy w sposób etyczny z poszanowaniem zasad poufności.
5. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (1948): Popieramy międzynarodowe standardy dotyczące
praw człowieka, w szczególności Konwencję o prawach dziecka, postrzegamy programy / projekty
Stowarzyszenia Ruchu MAITRI jako sposób pomocy w wypełnianiu praw dziecka.
6. Zasady humanitarne: Postrzegamy naszą pracę jako charytatywną, staramy się przestrzegać zasad
takich jak: niedyskryminacja, nieszkodzenie, równość płci.
7. Członkowie Stowarzyszenia w swoim codziennym życiu kierują się społeczną nauką Kościoła
katolickiego.
8. Zgłaszanie: Wszyscy przedstawiciele Stowarzyszenia Ruchu MAITRI są zobowiązani do zgłaszania
przypadków złamania Zasad. Zobowiązani są dokonać tego zgodnie z przepisami ustalonymi
przez właściwego Dyrektora Zarządzającego oraz zgodnie z przepisami lokalnego prawa.
9. Standardy Pozyskiwania Funduszy, Polityka Wspierania Dzieci oraz Ogólne Zasady Postępowania
wchodzą w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd. Dokumenty te są także przyjmowane
przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
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