Etický kodex
SKAV
Stálá konference asociací ve vzdělávání (SKAV) je odborná platforma subjektů, jejichž posláním je
podpora a zlepšování vzdělávání na všech úrovních českého vzdělávacího systému. Shodujeme se na
základních principech a hodnotách, které je potřeba ve vzdělávání posilovat. Usilujeme o společnost,
která je sociálně soudržná, spravedlivá, ohleduplná ke všem živým bytostem a životnímu prostředí,
založenou na svobodě a zodpovědnosti každého jedince. Různíme se v přístupech, zaměření, způsobech
a nástrojích, jak tyto principy uplatňovat v praxi. Respektování různorodosti názorů, postojů a stanovisek
na pevném základu společných a sdílených principů je podstatou naší identity.

Zásady jednání
ve SKAV

Zásady jednání SKAV
vůči partnerům

Za člena SKAV přijímáme organizace, které jsou
v souladu s hodnotami a principy SKAV a svojí činností
prokazatelně přispívají k obecným cílům SKAV.

Usilujeme o spolupráci se všemi subjekty a jednotlivci,
kteří vyznávají podobné hodnoty jako SKAV a svou
činností s nimi nejsou v přímém rozporu.

Umožňujeme svým členům různou míru zapojení,
proto máme ustanoveno „přidružené členství” pro
pasivní podporovatele činnosti SKAV. Od plných členů
očekáváme aktivní přispívání v debatách, formulaci
stanovisek, realizaci akcí a dalších činnostech, pro
které se rozhodne členská konference.

Na našich akcích dáváme prostor i názorovým
oponentům, se kterými nejsme v souladu hodnotově.
Kritériem pro oslovení a pozvání konkrétní osoby je její
potenciál obohatit danou debatu svými postoji, názory
a expertízou. Nezveme však ty, kteří zastávají a vyjadřují
xenofobní, rasistické a jinak společensky nebezpečné
myšlenky.

Hlavním principem jednání ve SKAV je respekt k názoru
ostatních. Víme, že různorodost, kterou vnímáme jako
svoji silnou stránku, vyžaduje otevřenost k názorům
druhých. Společně tedy vytváříme prostor pro vyslovení
různých názorů a jejich odůvodnění. Kultivujeme
společnou debatu, odmítáme manipulaci a jakékoli
komunikační fauly.
Naší snahou je docházet vždy při formulaci stanovisek
ke konsensuálním dohodám. Pokud se nám to nedaří,
společně zvažujeme, zda stanovisko použít veřejně
s omezenou podporou konkrétních členů nebo jestli jej
raději nezveřejňovat.
Jednání členské organizace či jejích zástupců, které
je vnímáno jako neetické či v rozporu s hodnotami
a principy SKAV, řešíme vždy nejdříve na platformě
SKAV. Snažíme se předcházet konfliktům, žádáme
o vysvětlení a nejednáme proti zájmům této
organizace.

Vůči politickým stranám, politicky působícím
subjektům i jednotlivým politikům vystupujeme jako
důsledně nestranická expertní instituce.
V rámci činnosti SKAV z podstaty věci často diskutujeme
o ostatních aktérech ve vzdělávání, veřejně činných
osobách a subjektech. Mluvíme o nich s respektem
a otevřeně, což nevylučuje kritický přístup a hodnocení.
Přijímáme takové dary, granty a jiné příspěvky, které
neomezují naši nezávislost a nestrannost. Vždy jednotlivě
posuzujeme, jestli zájmy a veřejné působení dárce nejsou
v rozporu s principy a hodnotami SKAV.
O spolupráci nebo přijetí příspěvku rozhoduje výkonný
výbor, pokud se konsensuálně dohodne. V případě,
že soulad s výše uvedenými principy není jednoznačný,
je rozhodnutí ponecháno na členské konferenci.

