INSTITUTO MELHORES DIAS
Código de Conduta
Nossos Valores
O Instituto Melhores Dias tem como principal guia de conduta a transparência, ética e
valorização do trabalho social, levando em consideração as particularidades das comunidades
atendidas. Por meio de nossos programas, que têm como foco a educação em saúde, o Instituto
busca cumprir sua missão de promover o desenvolvimento saudável de crianças, por meio da
capacitação de parceiros e apoio de redes locais.
Acreditamos que nosso trabalho, conduzido com ética e respeito aos principais envolvidos –
crianças e adultos –, levará a uma mudança sistêmica que traz melhoras para a vida das pessoas,
fortalece as comunidades e promove o sucesso dos programas e da instituição.
Fundamentais em todos os programas realizados:
•
•
•
•
•
•
•

Nutrir indivíduos fortes e autoconfiantes, com maior capacidade para realizar seus
deveres;
Criar um senso de comunidade seja em nível de bairro ou de uma sociedade global;
Construir comunidades fortes, com colaboração para fornecer uma base de mudanças
positivas;
Encorajar a participação cidadã responsável para auxiliar na coesão social;
Promover o fortalecimento social, econômico e político de todos os indivíduos e
comunidades para preservar os direitos e princípios fundamentais.
Desenvolver lideranças para inspirar os potenciais e aspirações de todos;
Respeitar a diversidade da vida para manter os ambientes físico e humano sustentáveis.

O instituto está comprometido com a transparência em todas as suas operações,
desenvolvimento de projetos e parcerias e faz parte do Pacto Global da Organização das Nações
Unidas que adota políticas de responsabilidade social corporativa e sustentabilidade.
Nosso código de ética
Com relação às comunidades e equipe:
•
•
•
•
•
•

Ter integridade em nossas ações de campo;
Ter responsabilidade por nossas decisões e suas consequências;
Respeitar as comunidades que atendemos e servimos;
Conhecer as comunidades onde trabalhamos e colocar em prática programas
curriculares que são receptivos a esses contextos e prioridades;
Promover aspirações compartilhadas entre as comunidades a fim de melhorar a saúde
e o bem-estar das crianças;
Incentivar os colegas de equipe a adotar e agir de acordo com este Código e tomar
medidas na presença de comportamentos antiéticos.

•
•
•
•
•

Construir relacionamentos colaborativos baseados em confiança, respeito e
honestidade.
Reconhecer e apoiar esforços pessoais, experiência e diversidade profissional que os
meus colegas trazem para o seu trabalho.
Fazer todos os esforços para utilizar métodos construtivos para gerir as diferenças de
opinião, no espírito da colegialidade.
Compartilhar e construir conhecimentos, experiências e recursos com os meus
colegas.
Colaborar com os meus colegas para gerar uma cultura de reflexão contínua e
renovação das práticas de alta qualidade nos porgramas.

Com relação às crianças:
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Advogar para o desenvolvimento e implementação de leis e políticas que promovam
comunidades amigas das crianças e trabalhar para mudar aquelas que trabalham
contra a criança e o bem-estar da família;
Agir no melhor interesse de todas as crianças envolvidas em nossos programas e
ações;
Respeitar os direitos das crianças consagrados na Convenção das Nações Unidas sobre
os Direitos da Criança (1989) e comprometer-se a defesa de tais direitos;
Reconhecer as crianças como cidadãos ativos que participam em diferentes
comunidades, como a família, serviços para crianças e escolas;
Trabalhar para criar crianças que ajam como cidadãos globais, com responsabilidades
compartilhadas com o meio ambiente e a humanidade;
Respeitar a relação especial entre as crianças e suas famílias e incorporar essa
perspectiva em todas as interações com as crianças;
Criar e manter ambientes seguros e saudáveis para as crianças, visando o
desenvolvimento, envolvimento, iniciativa, auto estima e dignidade das mesmas, além
de mostrar respeito por suas contribuições.
Reconhecer a singularidade e potencial de todas as crianças para que desfrutem de
sua infância sem pressões indevidas.
Reconhecer a natureza holística da aprendizagem das crianças e a importância das
identidades culturais e linguísticas das mesmas.
Trabalhar para garantir que as crianças não sejam discriminadas em função do sexo,
idade, capacidade, situação econômica, estrutura familiar, estilo de vida, etnia,
religião, língua, cultura ou origem.
Reconhecer as crianças como aprendizes competentes, e construir comunidades ativas
de participação e consulta.
Honrar o direito das crianças de brincar, como um processo e contexto para a
aprendizagem.
Certificar-me de que as imagens de crianças e outros dados só serão recolhidos com o
consentimento informado, essas informações serão armazenadas e utilizadas de
acordo com as exigências legais.

Estamos comprometidos a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agir honestamente, verdadeiramente e com integridade em todas as nossas ações e
negociações;
Evitar conflitos de interesse;
Agir de forma apropriada diante de conflitos aparentes ou reais em nossas relações;
Tratar todos os indivíduos atendidos pelos programas e envolvidos nas atividades com
dignidade e respeito;
Tratar os financiadores com respeito e transparência;
Tratar todos os colaboradores do instituto com respeito, equidade e boa-fé, além de
prover condições de trabalho que salvaguardem seus direitos e bem-estar;
Agir de forma responsável perante as comunidades atendidas e em benefício das
mesmas;
Ser responsáveis, transparentes e respeitáveis em todas as nossas ações e programas;
Melhorar a prestação de contas, transparência, conduta ética e efetividade dentro do
campo do terceiro setor.

