
 

 

Cod de conduită 
adresat copiilor si tinerilor1 care participă la activități 

desfășurate de UNICEF si partenerii sai în România 
  
Atunci când lucrăm împreună cu UNICEF în România, cu toții avem responsabilitatea de a asigura un 
mediu de lucru sigur și confortabil pentru toți cei implicați. Vă rugăm să citiți codul de conduită de mai 
jos și să țineți mereu cont de principiile/regulile sale. 
 

1. Tratați-i întotdeauna pe ceilalți cu respect. Fie că e vorba de alți copii cu care lucrăm, fie de 
adulți cu care venim în contact. Respectați și îmbrățișați lucrurile care ne fac să fim diferiți și 
oportunitatea de a cunoaște opinii diferite de cele proprii. Bucurați-vă de ocazia de a vă 
cunoaște reciproc și de a lucra unii cu alții. 
 

2. Comportați-vă cum se cuvine. În mod firesc, cu toții avem momente când ne enervăm, suntem 
frustrați sau obosiți, dar trebuie să încercăm să nu ne descărcăm supărările pe cei din jurul 
nostru. Nu țipăm unii la alții, nu ne luăm la harță și evităm comportamentele sau reacțiile care îi 
pot speria pe ceilalți sau pune într-o situație neplăcută. 
 

3. Vorbiți clar și ascultați cu mare atenție. Încercăm să folosim un limbaj care să fie ușor accesibil 
oricui. Dacă nu înțelegem ceva din ce spun ceilalți, e absolut normal să întrebăm ce înseamnă 
cuvântul respectiv. Dacă nu vorbim clar să se audă bine, celorlalți le va fi mai greu să urmărească 
ce se spune, iar dacă nu ne ascultăm cu atenție unii pe ceilalți, nu vom reuși să lucrăm împreună. 
 

4. Adoptați o abordare deschisă și incluzivă cu toată lumea. Asigurați-vă că toată lumea are 
oportunitatea de a participa și de a-și expune punctul de vedere. Unele persoane pot fi timide 
sau pot avea nevoie de mai multă susținere sau încurajare pentru a participa. Cu toții trebuie să 
fim pregătiți să le acordăm tot concursul nostru. 
 

5. Respectați spațiul personal al celuilalt. Uneori lumea are nevoie să se deconecteze puțin de la 
participarea la eveniment. Dacă apar astfel de situații, participanților li se permite să facă acest 
lucru fără a fi nevoie de nicio explicație. Dacă împărțim camera cu cineva, trebuie să respectăm 
spațiul celuilalt, lucrurile sale și dreptul său la intimitate. Spre exemplu, nu invităm pe nimeni în 
cameră fără acordul colegului/colegei de cameră.  
 

6. Îmbrăcați-vă confortabil. Participați personal la activitatea UNICEF și nu ne dorim  decât să fiți 
voi înșivă. Dacă la unele evenimente poate fi necesar să purtați ceva gen ‘business-casual’ (adică 
lucruri care arată puțin mai bine decât un tricou și pantaloni de trening), contează întotdeauna 
ca îmbrăcămintea aleasă să fie una confortabilă și care considerați că vă reprezintă.  
 

7. Fiți respectuoși pe rețelele sociale. Dacă aveți cont pe rețelele sociale, asigurați-vă că atunci 
când postați o fotografie, un material video sau un citat care provine de la vreunul dintre colegii 

 
1 Folosim termenul copii cu referire la toți tinerii cu vârste sub 18 ani, în concordanță cu prevederile Convenției 
ONU cu privire la Drepturile Copilului.  
 

https://www.unicef.org/rightsite/files/uncrcchilldfriendlylanguage.pdf
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voștri, aveți aprobarea persoanei în cauză. Nu faceți publice niciun fel de informații fără a obține 
în prealabil permisiunea celor implicați.  
 

8. Alcoolul nu este permis sub nicio formă. Câtă vreme vă aflați la un eveniment UNICEF, nu aveți 
voie să consumați băuturi alcoolice, chiar dacă aveți vârsta legală pentru consumul de alcool. Ne 
dorim ca atunci când lucrăm împreună să ne păstrăm mintea limpede.  
 

9. Protejați mediul înconjurător. Împreună, trebuie să ne asigurăm că încăperile pe care le 
folosim, spațiile exterioare în care ne aflăm și orice alte locuri pe care le vizităm rămân curate 
după plecarea noastră. Nimic mai simplu dacă fiecare dintre noi strânge după sine și are grijă să 
nu lase în urmă mizerie sau dezordine. 
 

10. Fiți voi înșivă. Suntem interesați să auzim opiniile și gândurile voastre. Nu există sugestii, 
întrebări sau idei greșite, și ne dorim să aflăm și să stăm de vorbă despre orice ați avea de spus.  
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