Prohlašujeme, že naše organizace je společnost se sociálním přesahem1.
1. Co děláme, děláme tak, aby to bylo užitečné pro společnost, region a lidi v něm.
Usilujeme o násobení našeho pozitivní1ho dopadu.
2. Přistupujeme s respektem k našim:
○ Klientům
■ Klienti dávají naší práci smysl. S tímto vědomím s nimi také jednáme.
Nenadřazumeme svůj zájem nad jejich zájem.
○ Zaměstnancům
■ Pracovní prostředí je u nás založené na principech svobody a
zodpovědnosti.
○ Naší organizaci
■ Víme, že bez udržitelného modelu fungování, kdy příjmy minimálně kryjí
naše výdaje, nemůže naše organizace dlouhodobě existovat.
○ Dodavatelům
■ Jsme si vědomi své role a zodpovědnosti vůči našim dodavatelům.
Přistupujeme k nim tak, jak bychom si přáli, aby k nám přistupovali oni,
kdyby se role obrátily.
○ Komunitě/společnosti v širším slova smyslu a životnímu prostředí
■ Naše odpovědnost nekončí za branou organizace. Vnímáme svoji roli ve
zdravém rozvoji místní komunity, kde realizujeme svoji činnost. Chceme
přispět svým dílem k tomu, aby tato planeta i Česko byly zdravým a
příjemným místem k životu pro naši i následující generace.
3. Ve své činnosti se hlásíme ke konceptu využívání trojího prospěchu – ekonomického,
sociálního a environmentálního.
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Zaměstnává nebo pracuje s následujícími skupinami nebo jim poskytuje služby:
● lidí se zdravotním postižením (mentálním, fyzickým, kombinovaným či jiným).
● lidé se sociálním znevýhodněním (např. z vyloučených lokalit, bojující se závislostí, bez přístřeší,
propuštění z výkonu trestu, mladí dospělí z dětských domovů, samoživitelé a samoživitelky s
nezletilými dětmi, osamělí senioři a osamělé seniorské páry).
● lidé jinak obtížně zaměstnatelní (ve věkové skupině 55+, nezaměstnaní více než 12 měsíců,
matky/otcové po rodičovské dovolené, po dlouhodobé péči o blízkou osobu.)
Řeší jiný významný společenský problém (např. výchova a vzdělávání, kvalita života). Nevyvíjí svoji
činnost
● v oblasti výroby zbraní, gamblingu, pornografie, tabákového průmyslu ani v oblastech, které jsou
v rozporu s platnou legislativou.

