Kodeks Dobrych Praktyk
Polskiego Towarzystwa ADHD

Mając na uwadze przestrzeganie wysokich standardów działalności publicznej, Polskie Towarzystwo
ADHD przyjmuje niniejsze standardy we wszystkich swoich działaniach.

1. W sferze dbałości o środowisko naturalne:
- programuje swoją działalność w ten sposób, aby mieć na uwadze jej wpływ na środowisko
naturalne,
- prowadzi program oszczędzania energii, stosując urządzenie energooszczędne,
- w możliwie maksymalny sposób korzysta z komunikacji zbiorowej, a podróże stara się
zastępować komunikacją elektroniczną,
- ogranicza druk i zużycie papieru, w pierwszej kolejności korzystając z elektronicznych metod
zapisu danych, komunikacji i obiegu dokumentów,
- segreguje odpady i ogranicza ich ilość.
2. W sferze jawności i przejrzystości działań:
- przestrzega obowiązującego prawa, zapisów Statutu i uregulowań wewnętrznych, a ich treści
udostępnia wszystkim zainteresowanym,
- udziela informacji nt. swojej działalności wszystkim zainteresowanym,
- wydatkuje środki publiczne i prywatne, kierując się zasadą celowości, efektywności i
największej korzyści dla dobra publicznego,
- dba o unikanie konfliktu interesów, w szczególności unika powierzania usług, zakupów, zleceń
swoim członkom, współpracownikom i pracownikom na zasadach innych niż osobom i
podmiotom trzecim,
- sporządza i podaje do publicznej wiadomości sprawozdania z działalności.
3. W sferze ochrony dóbr osobistych i dbałości o równe traktowanie:
- Towarzystwo, jego członkowie, pracownicy i współpracownicy są zobowiązani do szczególnej
dbałości o osoby oczekujące i otrzymujące pomoc w ramach działań Towarzystwa, w
szczególności poprzez dochowanie tajemnicy o ich problemach, zabezpieczenie dokumentacji
osobowej i medycznej przed nieuprawnionym dostępem, partnerskie traktowanie z szacunkiem i
empatią,
- dostęp do dokumentacji osobowej i medycznej mają jedynie osoby prowadzące terapię w
zakresie niezbędnym do prowadzenia tej terapii, osoby, których te informacje dotyczą w
nieograniczonym zakresie oraz uprawnione organy państwowe na podstawie przepisów prawa,
- Towarzystwo bezwzględnie przestrzega zasady, iż jedynym kryterium powierzania funkcji,
nawiązywania współpracy, zatrudniania, zlecania zadań i usług jest kryterium merytoryczne;
bezwzględnie unika jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na poglądy, religię, płeć, orientację
seksualną, wiek, pochodzenie, narodowość, stan majątkowy i inne,
- powyższe zasady dotyczą też w stosunku do osób, które zgłaszają się o pomoc do Towarzystwa.

Nad przestrzeganiem niniejszego Kodeksu Dobrych Praktyk czuwa Komisja Rewizyjna Polskiego
Towarzystwa ADHD.
Niniejszy Kodeks obowiązuje wszystkich członków, pracowników, współpracowników i wolontariuszy
Towarzystwa.

