Kodeks postępowania
Ambasadorów Smart Prospects
Smart Prospects jest nie tylko organizacją pomagającą w dostaniu się na studia w Wielkiej
Brytanii, ale przede wszystkim społecznością zrzeszającą młodych, inteligentnych i
ambitnych ludzi. Naszą rolą jest aktywne doradztwo, wspieranie i pomaganie w
podejmowaniu rozsądnych wyborów i kroków na drodze do lepszej edukacji i kariery.
W związku z powyższym, jako dynamicznie rozwijająca się organizacja, niezbędne jest
posiadanie kodeksu określającego standard zachowań i działań członków naszej
społeczności, który jest zgodny z naszymi wartościami oraz obietnicą, jaką wszystkim
składamy.
Poniższy kodeks zachowań zawiera wszystkie podstawowe zasady i normy, w ramach
których nasi Ambasadorzy reprezentują Smart Prospects swoimi działaniami.
Ponieważ przywiązujemy dużą wagę do wartości, które wyznajemy, przestrzeganie kodeksu
przez każdego członka naszej społeczności jest kluczowe dla jej dobra niemal w każdym
aspekcie.
W celu utrzymania dobrego imienia Smart Prospects oraz interesów Aplikantów, Studentów
i Ambasadorów, regularnie przeprowadzamy anonimowe ankiety wśród naszej
społeczności. Podchodzimy bardzo poważnie do rozwiązywania każdego rodzaju
problemów i oczekujemy zgłaszania wszelkich nieprawidłowości i odstępstw od normy w
celu usprawnienia sposobu, w jaki działamy.

Ja, poniżej podpisany/a, oświadczam, że:







Nie będę nikomu podawać fałszywych, niejasnych lub niepewnych informacji na
temat sektora edukacji wyższej w UK oraz działalności Smart Prospects,
Będę zachowywać się w sposób profesjonalny, reprezentując publicznie Smart
Prospects,
Będę traktować innych Ambasadorów oraz Aplikantów i Studentów z szacunkiem i
uznaniem, bez względu na ich wiek, płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię,
niepełnosprawności lub problemy zdrowotne,
Będę zachowywać się w sposób, który nie obraża, nie dyskryminuje i nie wyklucza
innych osób,









Będę pozwalać innym wyrażać swoje poglądy a także będę je szanować, gdyż
rozumiem, że każda opinia jest ważna, nawet jeśli różni się od mojej,
Będę jasno i rzetelnie przekazywać informacje o swoich działaniach czy inicjatywach
konsultantom, innym Ambasadorom oraz Aplikantom Smart Prospects, zwłaszcza
przed podjęciem jakichkolwiek działań, które mogą wpłynąć na członków
społeczności,
Będę kontaktować się z konsultantem Smart Prospects w pierwszej kolejności za
każdym razem, gdy nie będę w pełni rozumieć swoich obowiązków,
W obrębie moich działań jako Ambasador Smart Prospects, będę kierować się
obiektywizmem i traktować dobro członków społeczności jako priorytet,
Będę wykorzystywać wszelkie dane osobowe tylko za zgodą i zgodnie z
przeznaczeniem,
Nie będę oferować żadnych usług komercyjnych i oczekiwać czy pobierać opłat od
członków społeczności Smart Prospects w zamian za jakąkolwiek pomoc, bez
uprzedniego, transparentnego powiadomienia osób zainteresowanych jak i
konsultantów Smart Prospects.

Jednocześnie jestem świadomy/a, że poważne naruszenie powyższego kodeksu będzie
skutkować natychmiastowym zakończeniem współpracy ze Smart Prospects, bez prawa do
jakichkolwiek roszczeń w stosunku do członków społeczności.
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