Etiske retningslinjer
Vær en god arbeidskamerat.
➢ Vi vil legge vekt på dine ønsker og din rett til å bestemme over
deg selv.
Gjennom samarbeid styrke din mulighet for mestring og kontroll over eget liv.

➢ Alle mennesker er like mye verdt og har krav på et godt liv.
Diskriminering og forskjellsbehandling på grunnlag av nasjonalitet, hudfarge, språk, kultur,
klasse, kjønn, seksuell legning, alder, funksjonshemming, religiøs tro eller politisk oppfatning
er ikke akseptabelt her hos oss.

➢ Vi skal oppføre oss pent mot hverandre.
Vår oppførsel skal være preget av tillit, åpenhet, redelighet, omsorg og nestekjærlighet.

➢ Vi skal vise respekt for andre menneskers behov.
Vi skal oppføre oss mot andre slik vi vil at andre skal oppføre seg mot oss.

➢ Vi skal ha redelige forretningsmetoder.
I møte med våre omgivelser, skal Atico være preget av at vi holder våre forpliktelser.
Vi skal sikre rett kvalitet og kundetilfredshet.

Vi har alle et ansvar.
Vi har alle et ansvar i henhold til ATICO sine regler om vår oppførsel på jobb, og skal derfor
varsle ved brudd på kritikkverdige forhold som brudd på lover og forskrifter, interne regler
og oppførsel mot andre mennesker, kriminelle forhold, liv- eller helsetruende forhold.
Atico er opptatt av å forhindre fysisk, psykisk eller økonomisk utnyttelse av deltagerne.
Dette ivaretas gjennom hele tiltaksperioden. Her inngår blant annet bruk av sosiale medier,
betroelser til andre om personlige forhold og lignende. Vi har blant annet disse tiltakene for
å forhindre utnyttelse:
o Politiattest ved nyansettelse av personale.
o Deltagerne blir anmodet om ikke å oppbevare verdier i garderoben.
o Ingen ansatte i Atico kan være verge eller hjelpeverge for personer på tiltak i
bedriften.
o Ingen ordinært ansatte har lov til å bli venn på Facebook eller andre sosiale medier
med tiltaksdeltakere som er i et aktivt tiltaksløp gjennom Atico.
Etter avsluttet tiltak er det opp til hver enkelt ansatt.
o Ordinært ansatte avgjør selv om man ønsker å være venn på Facebook eller andre
sosiale medier med VTA-ansatte.

- etikk handler om hvordan vi oppfører oss mot andre -

