Αρχές εξεύρεσης πόρων
Γενικές αρχές
1)

Επιδιώκουμε πλήρη ανεξαρτησία τόσο από τα κράτη και διεθνείς οργανισμούς όσο και από ιδιωτικά
συμφέροντα

2)

Για λόγους οικονομικής ασφάλειας και εξασφάλισης ανεξαρτησίας, επιδιώκουμε διαφοροποίηση και
διασπορά στις πηγές χρηματοδότησής μας.

3)

Στην αναζήτηση πόρων για την υλοποίηση δραστηριοτήτων και έργων μας, λαμβάνουμε πρόνοια να
τηρούνται σαφείς και εκ των προτέρων γνωστοί όροι και κριτήρια, να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη
άσκηση των καθηκόντων και των δικαιωμάτων μας και να μην διακυβεύεται η αξιοπιστία, η
οικονομική ανεξαρτησία και η ελευθερία γνώμης και δράσης μας.

4)

Σεβόμαστε τα δικαιώματα των δωρητών μας: Να ενημερώνονται σχετικά με τους σκοπούς για τους
οποίους αναζητούμε πόρους, να ενημερώνονται σχετικά με το πώς χρησιμοποιούνται οι δωρεές
τους, να μη καταγράφονται σε καταστάσεις μαζικών αποστολών, να ενημερώνονται για τη σχέση με
την οργάνωση όσων φυσικών η νομικών προσώπων αναζητούν πόρους και τα όρια δικαιοδοσίας
τους, και το δικαίωμα να διατηρείται η ανωνυμία τους, εκτός από τις περιπτώσεις όπου το ύψος της
δωρεάς τους είναι τέτοιο που θα μπορούσε να θέσει σε αμφισβήτηση την ανεξαρτησία μας.

5)

Κατά τη διαδικασία εξεύρεσης πόρων, περιγράφουμε με ακρίβεια τις δραστηριότητες και τις
ανάγκες μας. Οι πολιτικές και πρακτικές μας διασφαλίζουν ότι οι δωρεές προάγουν την αποστολή
της οργάνωσής μας. Στις περιπτώσεις όπου οι δωρεές γίνονται για έναν συγκεκριμένο σκοπό, γίνεται
σεβαστή η επιθυμία του δωρητή. Εάν καλούμε τους πολίτες να κάνουν τις δωρεές τους για κάποιο
συγκεκριμένο σκοπό, εκπονούμε σχέδιο για το χειρισμό τυχόν ελλείμματος ή πλεονάσματος, το
οποίο γνωστοποιούμε εκ των προτέρων στο πλαίσιο της έκκλησης για εξεύρεση πόρων.

6)

Υιοθετούμε, εξειδικεύουμε κατά καιρούς, δημοσιοποιούμε και εφαρμόζουμε ειδικότερους κανόνες
δεοντολογίας στην αναζήτηση και εξεύρεση πόρων και δημιουργίας χορηγικών σχέσεων.

Κανόνες δεοντολογίας και κριτήρια επιλογής χορηγών
Λαμβάνουμε χορηγίες από θεσμικούς φορείς, ιδρύματα και επιχειρήσεις, στο πλαίσιο των ακόλουθων κριτηρίων
και κανόνων:
1)

Οι εταιρείες και τα ιδρύματα που χορηγούν την ΚΑΛΛΙΣΤΩ, υιοθετούν τα σχέδιά μας για προστασία
και διατήρηση της άγριας ζωής και της φύσης, αναλαμβάνοντας να συνδράμουν οικονομικά και
ηθικά στην υλοποίηση δράσεων προστασίας του περιβάλλοντος και να λειτουργήσουν τελικά ως
πολλαπλασιαστές των αποτελεσμάτων των δράσεών μας.

2)

Σε κάθε πλαίσιο χορηγικής σχέσης διασφαλίζουμε την απρόσκοπτη τέλεση των καθηκόντων μας,
χωρίς να διακυβεύεται η αξιοπιστία, η οικονομική ανεξαρτησία και το δικαίωμά μας να ασκούμε
ανοιχτή κριτική.

3)

Κατά κανόνα επιλέγουμε επιχειρήσεις, οι οποίες πληρούν κριτήρια εταιρικής υπευθυνότητας,
δικαιωμάτων εργαζομένων, συμμόρφωσης με το κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο κ.α.

4)

Παρακολουθούμε στενά τα πεπραγμένα κάθε επιχείρησης με την οποία συνεργαζόμαστε και δεν
διστάζουμε, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο, να προβούμε σε διακοπή της συνεργασίας μαζί της.

5)

Δεν αναζητούμε και απορρίπτουμε σε περίπτωση που μας προταθούν χορηγικές σχέσεις με
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται μεταξύ άλλων σε τομείς όπως πυρηνική ενέργεια και
αμυντική βιομηχανία.

6)

Δεν αναζητούμε και απορρίπτουμε σε περίπτωση που μας προταθούν χορηγικές σχέσεις με
επιχειρήσεις που βρίσκονται σε ανοιχτή αντιδικία με περιβαλλοντικές οργανώσεις με τις οποίες
συνεργαζόμαστε τακτικά στο πλαίσιο τυπικών ή άτυπων δικτύων, καθώς και με κινήματα και
πρωτοβουλίες πολιτών που δραστηριοποιούνται για την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων με τους
οποίους συμφωνούμε.
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