Protikorupčná politika Nadácie
Integra
1. Účel politiky
Nadácia Integra (ďalej aj ako „Integra“) sa zaviazala pracovať spôsobom, ktorý
je v súlade so zákonmi a nariadeniami Slovenskej republiky a ostatných
štátov, v ktorých pôsobí. Ďalej sa Integra zaväzuje k najvyšším štandardom
integrity, čestnosti a etického správania.
Táto politika slúži na prevenciu a odhaľovanie korupčného alebo inak
nezákonného správania. Okrem toho predstavuje táto politika rámec
zodpovednosti Nadácie Integra a jej zamestnancov za dodržiavanie zákonov,
zákazu korupcie, prijímania úplatkov, podvodov a iného nelegálneho a
neetického správania a tiež uvádza informácie a pokyny, ako rozpoznať a
postupovať v prípade podozrenia spáchania takéhoto činu.

2. Rozsah zodpovednosti
Tieto zásady sa vzťahujú na všetky aktivity a transakcie Nadácie Integra vo
všetkých krajinách, v ktorých pôsobí, vrátane jej spriaznených subjektov a ich
riaditeľov, zamestnancov alebo dobrovoľníkov (ďalej označovaní aj ako
„zamestnanci“).
Tieto zásady sa vzťahujú aj na ďalšie fyzické a právnické osoby spojené s
Nadáciou Integra, ktoré konajú v jej mene, alebo ktoré vykonávajú funkcie vo
vzťahu k Integre alebo v jej mene vrátane lokálnych partnerov, s ktorými
Nadácie Integra spolupracuje.
Nadácia Integra očakáva, že aj lokálni partneri majú vypracovanú svoju
vlastnú protikorupčnú politiku. Ak takáto politika neexistuje alebo sa
považuje za nedostatočnú, Integra očakáva, že jej partneri budú dodržiavať
túto politiku, po tom, čo budú ňou oboznámení.
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Každá osoba, na ktorú sa vzťahujú tieto pravidlá, je povinná porozumieť týmto
zásadám, dodržiavať ich a dodržiavať požiadavky na ohlasovanie porušenia zásad
stanovené v tejto politike.

3. Definície
Na účely tejto politiky sa používajú nasledujúce definície:
Korupcia je spravidla transakcia medzi dvoma stranami, pri ktorej jedna zo
strán požaduje odmenu za poskytnutie neoprávnenej výhody druhej strane,
ktorá túto odmenu ponúka.
Úplatkom sa rozumie akákoľvek neoprávnená výhoda obvykle vyčísliteľná v
peniazoch, alebo v niečom, čo je hodnotné.
Podvod je nečestná činnosť spôsobujúca skutočnú alebo potenciálnu
finančnú stratu akejkoľvek osobe alebo subjektu - vrátane krádeže peňazí
alebo iného majetku zamestnancami, partnermi alebo inými osobami - a pri
ktorej je podvod použitý v danom okamihu, bezprostredne predtým, alebo
bezprostredne po aktivite. Medzi podvody tiež patrí zámerné falšovanie,
zatajovanie, zničenie alebo použitie sfalšovanej dokumentácie použitej alebo
zamýšľanej na použitie na bežné obchodné účely alebo nesprávne použitie
informácií alebo postavenia na osobný finančný prospech.
Pranie špinavých peňazí je konanie, ktorým osoba zastiera ilegálny pôvod
peňazí, pričom sa snaží vzbudiť dojem, že tieto peniaze boli nadobudnuté
legálnou (zákonnou) cestou.

4. Politika v oblasti podplácania, korupcie,
podvodov a iného súvisiaceho nezákonného
správania
4.1 Úplatky a korupcia
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Akékoľvek korupčné konanie Nadácie Integra a jej zamestnancov je
zakázané. Integra a jej zamestnanci nie sú oprávnení (priamo či nepriamo)
dávať, ponúkať, sľubovať, požadovať, prijať alebo autorizovať akýkoľvek
úplatok, nedovolenú províziu alebo inú formu platby, ktorá by bola v rozpore
so zákonmi. Nadácia Integra a jej zamestnanci nesmú priamo alebo
nepriamo uskutočňovať alebo zúčastňovať sa na akejkoľvek forme
korupčných praktík.
4.2 Podvod
Integra a jej zamestnanci nesmú priamo ani nepriamo oprávňovať,
uskutočňovať alebo sa podieľať na akejkoľvek forme podvodu.

5. Stratégie zmierňovania rizika a prevencia
Integra sa zaväzuje podniknúť všetky primerané kroky, aby zabezpečila, že
finančné prostriedky nebudú smerovať na účely úplatkov, podvodov,
korupcie a iného nezákonného správania. Tieto kroky budú zahŕňať najmä:
- Školenia pre všetkých zamestnancov a iných dôležitých aktérov
zamerané na boj proti podvodom, korupcii a praniu špinavých peňazí a
postupov v prípade ohlasovania takéhoto správania sa.
- Činnosť Nadácie Integra bude v súlade s právnym poriadkom
Slovenskej republiky a právnymi poriadkami krajín, kde pôsobí.
- Prijatie primeraných krokov, aby si boli zamestnanci vedomí
akýchkoľvek rizík v súvislosti s úplatkami, podvodmi, korupciou alebo
iným nezákonným správaním, ktorým môže byť Integra vystavená v
rámci svojich operácií na celom svete, a prijatie potrebných
preventívnych opatrení, ak je také riziko zrejmé.
- Prijatie primeraných krokov na identifikáciu všetkých partnerov,
príjemcov a tretích strán, s ktorými Integra pracuje.
- Vykonávanie previerok, aby sa potvrdila totožnosť a integrita príjemcu
alebo tretej strany. Ak nie je možné identifikovať každého príjemcu
individuálne, Integra sa zaväzuje zabezpečiť a udržiavať porozumenie
pre konkrétnu skupinu príjemcov, ako je napríklad komunita, dedina,
mesto alebo región, ktorým sa poskytuje pomoc.
- Pokiaľ ide o financovanie, Integra bude viesť účty v súlade s národnými
a miestnymi účtovnými štandardmi a zabezpečí, aby sa finančné
prostriedky používali iba na určené účely.
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6. Hlásenie podozrivých alebo skutočných
porušení tejto politiky
Zamestnanci sú povinní hlásiť každé porušenie, podozrenie na porušenie
alebo akékoľvek podozrivé aktivity alebo platby. Hlásenie sa robí riaditeľovi
alebo predsedovi správnej rady Nadácie Integra. Správna rada bude
informovaná o akýchkoľvek závažných porušeniach tejto politiky. Nadácia
Integra zavedie procesy na zabezpečenie toho, aby boli hlásenia
protokolované, vyšetrované a aby boli prijímané potrebné opatrenia. Nadácia
Integra zabezpečí, aby sa so sťažnosťami nakladalo v čo najväčšej miere
dôverne a aby bol ohlasovateľ chránený.

7. Dôsledky porušenia tejto politiky
Podplácanie, korupcia, podvody a ďalšie súvisiace nezákonné konanie
uvedené v tejto politike môžu byť trestnými činmi, ktoré môžu mať vážne
následky pre Nadáciu Integra a/alebo dotknuté osoby, vrátane pokút, väzenia
a poškodenia dobrej povesti. Akékoľvek porušenie tejto politiky
zamestnancami bude považované za závažné porušenie pracovnej disciplíny
vedúce k disciplinárnemu konaniu, ktoré môže viesť k skončeniu pracovného
pomeru.
Porušenie tejto politiky môže tiež spôsobiť znamenať porušenie príslušných
protikorupčných zákonov a vystaviť jednotlivca trestnej a občianskoprávnej
zodpovednosti, čo by mohlo mať za následok väzenie alebo uloženie
finančnej pokuty.
Zamestnanci a obchodní partneri musia plne a otvorene spolupracovať pri
akomkoľvek vyšetrovaní Nadácie Integra týkajúceho sa údajnej alebo
podozrivej korupčnej činnosti alebo porušenia tejto politiky. Nespolupráca
alebo neposkytnutie pravdivých informácií je porušením tejto politiky.

8. Vzťahy Nadácie Integra s tretími stranami
Akékoľvek nevhodné konanie tretej strany, vrátane lokálnych partnerov, môže
poškodiť dobré meno Nadácie Integra a vystaviť Nadáciu Integra a jej
zamestnancov trestnoprávnej alebo občianskoprávnej zodpovednosti alebo
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iným sankciám. To môže zahŕňať zodpovednosť za konanie zástupcov alebo
osôb zapojených do vyjednávania akýchkoľvek dohôd alebo transakcií
vrátane tendrov, vyjednávania zmlúv o dodávkach, sprostredkovania
kontaktov s potenciálnymi obchodnými klientmi alebo kľúčovými vládnymi
činiteľmi. Integra a jej zamestnanci nesmú:
- vstúpiť do obchodného vzťahu s obchodným partnerom alebo v ňom
pokračovať, ak vzhľadom na okolnosti nemôžu byť presvedčení, že sa partner
bude správať v súlade s týmito zásadami; alebo
- vykonať platbu partnerovi alebo akejkoľvek inej tretej strane, s vedomím
alebo podozrením, že obchodný partner alebo tretia strana môže priamo
alebo nepriamo použiť alebo ponúknuť celú platbu alebo jej časť ako úplatok,
nedovolenú províziu alebo inú formu skorumpovanej platby.

9. Požiadavky na vedenie záznamov
Nadácia Integra a jej zamestnanci musia viesť presné a úplné účty, faktúry a
ďalšie dokumenty a záznamy týkajúce sa finančnej podpory pre tretie strany
alebo obchodovania s akýmikoľvek externými alebo tretími stranami, ktoré
budú preukazovať dôvod transakcií. Žiadne účty nemôžu byť vedené „mimo
účtovných kníh“ ani s nimi nesmie byť zaobchádzané / nesmú byť spravované
tak, aby sa uľahčilo, zakrylo alebo zamaskovalo možné porušenie tejto politiky
alebo iných zásad Nadácie Integra.
Ďalej zamestnanci Nadácie Integra:
- nesmú vykonávať falošné alebo zavádzajúce záznamy v knihách a
záznamoch Nadácie Integra;
- musia zabezpečiť, aby zmluvy, faktúry a ďalšie dokumenty týkajúce sa
obchodných partnerov a vzťahov s tretími stranami presne popisovali
transakcie, ktorých sa týkajú;
- musia dôsledne dodržiavať postupy kontroly platieb; a
- musia dôsledne dodržiavať požiadavky na zaznamenávanie a získavanie
súhlasov s platbami a výdavkami.
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