ЕТИЧЕН КОДЕКС
НА БЪЛГАРСКА ПЛАТФОРМА ЗА
МЕЖДУНАРОДНО РАЗВИТИЕ (БПМР)
Българска платформа за международно развитие (БПМР) обединява мрежа
неправителствени организации, активни в полето на сътрудничеството за
развитие, глобалното образование и образованието за развитие,
здравеопазването, социалните политики, равнопоставеността между
половете, околната среда и устойчивото развитие.
Мисията на БМПР е да работи за решаване на социални, икономически,
екологични проблеми на национално и глобално равнище, като се стремим
да разширяваме пространството за гражданско участие.
Визията на организацията е за свят, в който всеки човек има равен достъп
до качествено образование и здравни услуги, радва се на социална
справедливост, защитено право на достоен труд и живот и се чувства
отговорен за опазване зна природата. Постигането на всичко това БПМР
вижда чрез изграждане на активни партньорства, основани на солидарност,
взаимно уважение и висока ефективност
на международното
сътрудничество за развитие.
Ценностите, които споделяме са:
отдаденост в името на гражданските свободи и правата на човека;
ангажираност с мисията и целите на организацията;
солидарност с усилията и действията на национално и международно
равнище в името на социалната справедливост и демократичното
управление
съпричастност към проблемите на света и мястото на българската външна
политика в решаването на хуманитарни проблеми и въпроси на устойчивото
развитие.
Принципите, на които е подчинена нашата дейност, са прозрачност,
отговорност към обществото, недискриминация, работа в партньорство.
Организационните принципи: Ние работим за утвърждаване на
приниципите на солидарност и съпричастност в отношенията между хората
в един взаимно свързан свят. Целим да подпомогнем разбирането сред
българските граждани на целите на международното сътрудничество за
развитие, включително на българската политика за подпомагане на
развитието в едни или други части на света. Стремим се да популяризираме
Целите на ООН за устойчиво развитие.
Ние сме отворена структура, която приема нови идеи и редовно актуализира
своите стратегия, планове и действия, за да постига ефективни резултати на
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местно, национално и международно ниво по въпросите на международното
сътрудничество за развитие.

Отворени сме за приемане на нови членове съгласно Устава на
организацията, спазвайки принципите на публичност и прозрачност,
равнопоставеност и недопускане на дискриминация.
Стремим се да прилагаме национални и международни добри практики,
като насърчаваме споделянето на опит и знание между организациитечленки на БПМР и си оказваме взаимопомощ с цел по-голяма ефективност
в работата ни.
Следим за недопускане на конфликт на интереси при изпълнение на
конкретните дейности.
Всички ние, членове и партньори на БПМР, сме равнопоставени,
независимо от големината, финансовите възможности и влиянието на
организацията на местно, национално и международно ниво.
В дейността си се ръководим от общия ни стремеж да поддържаме добро
взаимодействие между членовете на Платформата, като не накърняваме
името и авторитета на Платформата и на всеки неин член при решаването
на вътрешноорганизационни или междуорганизационни въпроси.

Възникналите проблеми и трудности в Платформата се обсъждат в
Управителния съвет. БПМР се стреми да решава възникнали въпроси между
членуващи организации и/или други организации, без да взема страна.
Всяка организация-член се ангажира да популяризира дейността на
Българска платформа за международно развитие.
Всяка организация запазва своята идентичност и независимост, но когато
говори от името на Платформата, се стреми да се ръководи от общите
постижения и послания.
При наличие на различна позиция на организация-член на Платформата се
полагат усилия да бъдат уеднаквени общите послания по темата. В случай,
че това се окаже невъзможно, БПМР не излиза с обща позиция по темата.
Поддържането на независимо, прозрачно и отговорно поведение на
платформата е задача на всички нейни членове.
Настоящият етичен кодекс се приема, подписва и спазва от всички
организации-членове както служителите и доброволците на организацията.
Етичният кодекс е утвърден и приет от Управителния съвет на Българска
платформа за международно развитие на 28 декември 2020 г. с мандат,
даден от Общото събрание на БПМР от същата година.
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