Spädbarnsfondens uppförandekod
Spädbarnsfondens uppgift och syfte
Spädbarnsfonden är en ideell, religiöst och politiskt obunden förening
som ger stöd till föräldrar som har förlorat ett litet barn samt arbetar för
att minska antalet barn som dör under graviditet, vid förlossning och
under barnets första levnadsår. Spädbarnsfonden arbetar i hela landet.
Varje år i Sverige dör omkring 400 barn innan de föds, cirka 300 barn dör
innan de fyllt ett år.
Spädbarnsfondens vision är att inget spädbarn ska dö av förhållanden
som kan upptäckas och där medicinsk kunskap för åtgärd finns
tillgänglig. Alla föräldrar till ett barn som dött under graviditet eller
förlossning samt under det första levnadsåret, ska mötas av professionell
vård och bemötande från hälso- och sjukvårdspersonal och förståelse från
omgivningen.
Religiöst och politiskt oberoende organisation
Spädbarnsfonden är en fri organisation i relation till religiösa och politiska
frågor. Som anställd, eller aktiv, kan du självklart ha vilken religiös och
politisk uppfattning du vill, men denna får inte ha en framträdande roll i
relation till förbundets medlemmar. Självklart försöker du inte heller
påtvinga någon annan din religiösa eller politiska uppfattning.
Du som är anställd av Spädbarnsfonden
Anställda på Spädbarnsfonden är representanter för organisationen och
ska agera därefter. Anställda ska behandla varandra med omtanke och
respektera varandras erfarenheter, kompetenser och olikheter.
Anställda på Spädbarnsfonden ska se till att vår policy för samarbeten
efterlevs.
Anställda på Spädbarnsfonden ska planera och genomföra resor
nödvändiga för arbetet till så låg kostnad som möjligt. Exempelvis
används flyg och tåg med lågpris och övernattningar undviks i möjligaste
mån. Samtliga anställda på Spädbarnsfonden har skyldighet att anmäla
oegentligheter.
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Du som sitter i Spädbarnsfondens styrelse eller är
distriktssamordnare/kontaktperson
Du har ett ansvar i relation till Spädbarnsfondens medlemmar. Du har
också skyldighet att i tid meddela valberedning/kansli ifall din egen
situation blir för pressad och om du ämnar att lämna ditt uppdrag. Har du
tagit på dig några åtaganden så är du skyldig att avsluta dem eller lämna
över den information som krävs för att någon annan skall kunna göra det.
Transparens
Spädbarnsfondens verksamhet skall vara transparant och skall tåla all
form av granskning. Spädbarnsfonden följer Giva Sveriges kvalitetskod
där detta regleras.

