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ХАРТА ЗА МНОГООБРАЗИЕТО
Вярвайки, че способността ни да приемаме, уважаваме и насърчаваме многообразието ще има
положително влияние върху доброто име и благонадеждността на нашия бизнес и ще допринесе за
дългосрочния ни успех;
Възприемайки многообразието като движещ фактор за креативността, иновациите, растежа и
производителността и като стимул за хората да разкрият в пълнота своите знания, компетенции, таланти
и умения;
Осъзнавайки, че като насърчаваме многообразието в собствената си дейност, ние спомагаме за
създаването на по-добър социален климат и на приемаща и толерантна среда;
Съблюдавайки забраната за дискриминация въз основа на пол, раса, цвят на кожата, етническа или
социална принадлежност, генетични характеристики, език, религия или вярване, политически или други
убеждения, принадлежност към национално малцинство, имуществено състояние, произход, увреждане,
възраст или сексуална ориентация; и
Приемайки, че в условията на глобализация и динамични демографски промени зачитането на
многообразието е основен фактор за развитието на толерантно и приобщаващо общество и за
предотвратяването на неравното третиране и дискриминацията;
Ние, подписалите настоящата Харта за многообразието, се ангажираме да следваме следните принципи:
1.

Да въведем, зачитаме и насърчаваме равното третиране и недопускането на дискриминация в
управлението на човешките ресурси, и конкретно при наемането, обучението, оценяването,
повишаването и кариерното развитие на работниците и служителите;

2.

Да насърчаваме нашите партньори и доставчици да възприемат и прилагат същите стандарти за
многообразие в своята работа;

3.

Да поощряваме многообразието сред нашите клиенти, като редовно ги информираме за нашите
политики и действия;

4.

Да изградим и поддържаме култура на взаимно уважение, като въведем и прилагаме етични правила
за работниците и служителите, които забраняват всички форми на дискриминационно поведение на
работното място;

5.

Да повишим осведомеността и образоваността на обществото по въпросите на многообразието, като
представяме и обменяме публично информация относно нашите ангажименти, политики и практики;

6.

Да информираме редовно членовете на нашите управителни органи за най-новите тенденции и
развития в сферата на многообразието на национално, европейско и глобално равнище;

7.

Да работим съвместно с правителството на Република България, социалните партньори и
гражданските организации за укрепване на ценностите на многообразието в българското общество.

Този проект е финансиран по програма „Права, равенство и гражданство” (2014-2020) на Европейския съюз

