Nadácia Integra je členom medzinárodnej Aliancie Integral
Nadácia Integra je od roku 2006 členom medzinárodnej Aliancie Integral. Aliancia má 23
členov, svoje kancelárie má v 14 krajinách. Spoločne pracuje v 88 krajinách po celom svete
a celkovo spolupracuje asi so 700 partnermi.
Integral je globálnou alianciou kresťanských humanitárnych a rozvojových organizácií, ktoré
spolupracujú na efektívnejšom riešení globálnej otázky chudoby. Veríme, že je možné
pomôcť väčšiemu počtu ľudí v núdzi, ak jednotlivé organizácie zdieľajú svoje kapacity
a spoluprácou aktívne preukazujú svoju kresťanskú vieru. Veríme tiež, že spoločnou prácou,
vyjadrovaním pokory organizácii a službou môžeme predstaviť Boha svetu v núdzi. Veríme,
že On má hlboký záujem o ľudí, ktorí žijú v chudobe, chorobe, hlade, konfliktoch, odcudzení
a útlaku.
Ako aliancia kladieme ľudí na prvé miesto. Sme presvedčení, že Boh nás volá vyjadriť Jeho
lásku k svetu prostredníctvom praktických skutkov. Volá nás slúžiť ako najviac dokážeme
tým, ktorí sú tí poslední, zabudnutí, najzraniteľnejší, nešťastní. Preto chceme vedome
uplatňovať spoločnú zodpovednosť za kvalitu našej práce. Tento dokument predstavuje
záväzky Aliancie Integral, ktoré vedú k štandardom kvality.
Aliancia Integral svedomito pracuje na udržiavaní vysokej kvality práce v súlade
s medzinárodne uznávanými štandardmi, ktoré rešpektujú medzinárodné právo
a humanitárne princípy. Členovia Aliancie Integral a naši parteri sa zaväzujú pracovať takým
spôsobom, ktorý podporuje štandardy a zvyklosti v globálnej komunite pomoci a rozvoja
tak, ako ich definuje OSN a sektorové koordinačné orgány, ako aj štandardy kvality platné
v konkrétnej komunite v ich domovskej krajine. To zahŕňa aj dodržiavanie Štandardov kvality
Integral a sústavnú prácu na dodržiavaní hlavných štandardov, z ktorých tento dokument
vychádza. Sú to tieto:
1. Zásady správania sa Medzinárodného červeného kríža, Červeného polmesiaca
a mimovládnych organizácii pôsobiacich v oblasti zmierňovania katastrof (RCCC)
2.Základné humanitárne štandardy ktoré nahradili štandardy HAP, Kódex osvedčených
postupov People in Aid a časť Základné normy v príručke Sphere. Bude tiež zahrnutý do
referenčného rámca Quality compass.
3. Projekt Sphere- Humanitárna charta a minimálne štandardy odozvy na prírodné katastrofy

Zabezpečovanie dodržiavania predpisov
Dodržiavanie bude sledované prostredníctvom projektového monitoringu, nezávislých
hodnotení projektu a posudkov reakcií Aliancie Integral. Ak projekt nie je v súlade s týmito
štandardmi, člen aliancie bude podporovaný v identifikácii potenciálnych zlepšení svojej
práce a práce partnerov, ako aj nastavení cieľov pre ďalšie plnenie štandardov. Bude tiež
vytvorený akčný plán na zlepšenie postupov a posilnenie dodržiavania predpisov.
Zabezpečovanie kvality práce Aliancie Integral je súčasťou Vyhodnocovacieho rámca Integral,
ktorý je dostupný na webstránkach Integral Disaster Response, Quality Assurance Task
Force. Tvoria ho zamestnanci z radov členov Aliancie Integral a zabezpečuje, aby sa
programovanie členov a partnerov postupne vyvíjalo k vyššiemu stupňu kvality.
Spolupráca Integral
Cieľom Aliancie Integral je, aby sa všetci členovia stali v svojej práci efektívnejšími a videli
väčší dosah svojej činnosti ako dôsledok spolupráce. To znamená zabezpečiť, aby členovia
Aliancie Integral zohrávali významnú úlohu v prípade katastrofy pomocou zdrojov, ktoré
majú k dispozícii. Sekretariát Integral zastáva koordinačnú úlohu pri vzájomnej komunikácii
jednotlivých členov. Jeho úlohou je tiež zvyšovanie podpory a zamedzovanie zdvojeniu.
Integral je zaviazaný pracovať s ostatnými sieťami a alianciami, predovšetkým s Micah
Network a Svetovou evanjelickou alianciou na zabezpečenie excelentného výkonu v rámci
širšej oblasti nášho pôsobenia.
Partneri
Aliancia Integral sa snaží byť zodpovednou za záväzky voči svojim partnerov a umožní do nich
vo vhodnej forme verejne nazrieť týmto subjektom: účastníci humanitárnych projektov,
členovia Integralu, lokálni partner, individuálni podporovatelia, inštitucionálni darcovia,
zamestnanci, dobrovoľníci, konzultanti, správna a výkonna rada Integralu a širšia
humanitárna komunita.
Úsilím Integralu nie je uvaliť štandardy kvality na partnerov členských organizácii. Snahou je
zdieľať, prípadne poskytnúť podporu členom a partnerom Integralu ktorí sa zaviazali
k dodržiavaniu osvedčenej praxe. Zlepší sa tak kvalita aliancie a vzájomných partnerstiev.

Záväzky vyplývajúce zo štandardov kvality
Zámerom týchto záväzkov je zvýšiť kvalitu, efektivitu a účinok projektov, do ktorých sú
členovia zapojení, a to podporným vytváraním kvalitatívnych štruktúr pre koordináciu
humanitárnej pomoci. Štandardy slúžia ako nástroje pre rozšírenie kapacít, rozvoj a tréning
zamestnaneckej zložky, informovanosť tvorcov projektov, pre pravidelné samohodnotenie, a
prispievanie k monitorovaniu a hodnoteniu projektov.
Záväzky Integralu vytvorili samotní členovia, a to podľa medzinárodne známych štandardov
kvality, kódov, sprievodcov a princípov. Predstavujú kvalitatívne minimum, ktoré sú členovia
povinní dodržiavať a sú uplatňované pri hodnoteniach a reportoch. Navyše, aliancia členov
sú vyzýva pridržiavať sa aj vlastných, personalizovaných štandardov kvality a hodnôt.
Štandardy sa prepájajú a ich cieľom je sprevádzať celý program Integralu.
Bývajú ešte dopĺňané skúsenosťami členov a ich partnerov, napríklad prostredníctvom
riadenia projektové cyklu, manažment ľudí ,financií, prevencia sprenevery…

Záväzky plynúce z členstva v Integrál Aliancii a štandardy kvality
1.Nestrannosť, neutralita a nezávislosť
Zaväzujeme sa k nestrannosti; poskytovaná asistencia je pre najzraniteľnejších a ľudia,
ktorým sa pomoc poskytuje prechádzajú výberom na základe ich individuálnych potrieb bez
ohľadu na národnú príslušnosť, rasu, rod, náboženskú príslušnosť, spoločenské postavenie či
politický názor.
Zaväzujeme sa k neutralite; nikdy sa nebudeme stáť prikláňať k nepriateľským postojom,
prípadne sa angažovať v kontroverziách politického, rasového, náboženského, či
ideologického charakteru.
Zaväzujeme sa k nezávislosti a autonómnemu postoju napriek politickým, ekonomickým,
vojenským alebo iným cieľom, ktoré jednotliví aktéri môžu mať v snahe implementovať
humanitárnu pomoc.
2. Zodpovednosť
Zaväzujeme sa k zodpovednosti za členov, partnerov, podporovateľov, darcov
prostredníctvom princípov participácie, transparentného zdieľania informácií, načúvania
spätnej väzby a sťažností, reakcie na ne, monitorovania a hodnotenia, priebežného učenia sa
z výsledkov vlastnej práce a hodnotenia aktivít a efektívneho manažovania fondov.

3. Budovanie odolnosti a životaschopnosti
Zaväzujeme sa pracovať na znižovaní rizika katastrof a na rozvoji programovej udržateľnosti
tak, aby sme prispeli k zvýšeniu odolnosti voči stresu a šoku spôsobené katastrofami a
klimatickými zmenami.
4. Technické kvality
Zaväzujeme sa podporovať projekty, ktoré sa riadia príslušnými technickými štandardmi
a dobrou praxou a ktoré odrážajú priority spoločenstiev, ktorým sa snažíme pomáhať.
5. Hodnoty
Zaväzujeme
a integrity.

sa k dodržiavaniu našich základných hodnôt vrátane dôvery, dôstojnosti

Nebudeme tolerovať žiadnu formu vykorisťovania, zneužívania, podvodu, úplatkárstva alebo
akejkoľvek inej formy správania, ktoré je nezlučiteľné s týmito hodnotami.
Projekty zahŕňajúce členov a partnerov aliancie nesmú viesť k zvýšeniu zraniteľnosti detí
alebo žien a nesmú zvyšovať zraniteľnosť voči násiliu alebo fyzickej ujmy.
6. Životné prostredie
Zaväzujeme sa minimalizovať negatívny vplyv na životné prostredie.
Budeme:
● posudzovať riziko degradácie životného prostredia;
● spolupracovať s miestnymi komunitami, aby sme sa uistili, že podporujeme prirodzené
životné prostredie a nepoškodzujeme ho;
● v prípade potreby testovať používanie nových metód a materiálov.
7. Udržateľnosť a miestne vlastníctvo
Zaväzujeme sa spolupracovať s miestnymi organizáciami a komunitami a zabezpečiť silné a
skutočné miestne vlastníctvo činností a činností, ktoré vedú k dlhodobým pozitívnym
zmenám.
Budeme:
● konzultovať, spolupracovať a koordinovať s miestnymi aktérmi a komunitami;
● pozývať komunitu do spolupráce, vítať ich iniciatívu na spoluprácu a ako aj spätnú väzbu
na plánovanie, implementáciu a monitorovanie projektov,

● pracovať spôsobom, ktorý umožní komunitám smerovať k dlhodobým pozitívnym zmenám
a to aj po skončení našej pomoci.

Viac o Aliancii Integrál nájdete tu: integralalliance.org

