
ВИМОГИ ДО ЧЕСНОСТІ БЕНЕФІЦІАРА 

a. Норми поведінки 

i) Усі Сторони погоджуються мати Кодекс поведінки для конкретизації цінностей на 
поведінковому рівні. 

ii) Партнер погоджується забезпечити дотримання кодексу поведінки Oxfam усіма 
співробітниками партнера, а також третіми особами (партнерами партнера, 
підрядниками, консультантами, постачальниками, волонтерами тощо). (Див. 
додаток 4). 

b. Охорона та сучасне рабство 

i) Усі сторони цієї угоди не повинні брати участь у будь-яких формах сексуального 

насильства, сексуальних домагань, сексуальної експлуатації, жорстокого 

поводження з дітьми, сучасного рабства чи торгівлі людьми. Будь-яку таку 

поведінку необхідно розслідувати на основі підходу, орієнтованого на Survivor 

Centred Approach. 

 
ii) Сторони повинні працювати разом таким чином, щоб це сприяло мінімізації 

шкоди, належному реагуванню у разі заподіяння будь-якої шкоди та витягу уроків 

з цього процесу, щоб разом сторони максимально ефективно зменшували шкоду. 

Для цього сторони можуть час від часу обмінюватися інформацією один з одним 

відповідно до законів та зобов'язань щодо конфіденційності даних, за 

узгодженням у кожному конкретному випадку, у тому числі під час розслідувань, 

щоб покращити свої методи роботи із забезпечення безпеки. 

iii) Сторони зобов'язуються домагатися повного та постійного виконання 

Міжвідомчим постійним комітетом (МПК) Шістьох основних принципів, що 

стосуються сексуальної експлуатації та знущань.Група із запобігання та 

реагування на сексуальну експлуатацію та 

насильство:          

https://interagencystandingcommittee.org/inter-agency-standing-committee/iasc-six-

core- Принципи, пов'язані із сексуальною експлуатацією та насильством 
 

iv) Політика Oxfam захисту дітей, у тому числі Політика Oxfam захисту дітей та 
Політика Oxfam захисту від сексуальної експлуатації та насильства (PSEA), 
заснована на цих основних принципах (https://www.oxfam.org/en/what-we-
do/about/safeguarding). Oxfam буде підтримувати партнерів у усуненні будь-яких 
виявлених прогалин у їх розумінні та дотриманні 6 основних принципів, включаючи 
підвищення обізнаності та навчання, які будуть зазначені у плані зміцнення 
потенціалу та підтримки. 

v) Політика боротьби з рабством та торгівлею 
людьми         
(https://www.oxfam.org.uk/documents/508/Anti-Slavery-Policy-and-Human-
Trafficking-Policy-Sep- 21.pdf), які сторони погоджуються дотримуватися. Oxfam 
буде підтримувати Партнера в усуненні будь-яких прогалин, виявлених у його 
розумінні та дотриманні цієї політики, включаючи підвищення обізнаності та 
навчання, які будуть зазначені у Плані зміцнення потенціалу та підтримки. 

 

c. Шахрайство, хабарництво, корупція, відмивання грошей та фінансування тероризму 

i) Усі сторони цієї Угоди не займатимуться хабарництвом, шахрайством, 

насильством, відмиванням грошей, фінансуванням тероризму чи будь-якою 

іншою формою корупції при здійсненні заходів, і кожна сторона несе 
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відповідальність за запобігання та виявлення такої діяльності під час своєї роботи. 

. 

 
ii) Сторони приймають та погоджуються дотримуватись антикорупційної 

політики Oxfam GB (https://www.oxfam.org.uk/documents/559/OGB-Anti-Bribery-

Policy-2021.pdf) та Політика Oxfam щодо боротьби з шахрайством та корупцією 

(https://www.oxfam.org.uk/documents/53/OxfamAnti- FraudCorruptionPolicy.pdf). 

Зокрема, сторони повинні бути ознайомлені з непримиренним підходом Oxfam до 

хабарництва, який включає пропозицію, обіцянку надання фінансової чи іншої 

вигоди, а також вимогу, згоду на отримання або отримання фінансової чи іншої 

вигоди, коли намір полягає в тому, щоб спонукати або винагородити неналежну 

поведінку. Oxfam вважає, що платежі за спрощення формальностей, у тому числі 

платежі за прискорення рутинної адміністративної діяльності або отримання 

послуги, на яку людина вже має право, є формою хабарництва і заборонені. Будь-

які платежі державним посадовим особам, таким як представники будь-якого 

уряду чи місцевого органу влади, повинні проводитися тільки з явного дозволу 

Oxfam та з підтверджуючими документами, що підтверджують законність 

платежу. 

 
iii) Для запобігання фінансуванню тероризму та порушення застосовних законів 

про санкції Банк приймає та погоджується дотримуватися, а також забезпечує 

дотримання Фондом Закону Оксфам про фінансування тероризму та фінансові 

злочини. Політика (

 https://www.oxfam.org.uk/documents/262/Anti_- 

_Terrorism_Financing_and_Financial_Crime_Policy_2018.pdf). Партнер та 

благодійний фонд погоджується з тим, що Oxfam необхідно буде проводити 

перевірку до підписання Угоди про партнерство, а потім щоквартально щодо 

Партнерського та благодійного фонду разом з керівництвом, членами правління 

та співробітниками, які мають фінансові повноваження. 

iv) Банк погоджується надати Oxfam назви будь-яких передбачуваних ММСП та 

імена власників, щоб дозволити Oxfam GB перевіряти юридичних та фізичних осіб 

до будь-якого переказу коштів. 

 
v) Партнери по низхідній лінії, постачальники та субпідрядники Партнера та 

Благодійного фонду у цьому Проекті також можуть перевірятися у кожному 

конкретному випадку на запит Керівника програми або його представника, який 

триматиме у полі зору ризики фінансування тероризму та санкцій, які подати 

заявку на цей проект. 

vi) Сторони заявляють, що на дату підписання Угоди про партнерство Конфлікт 

інтересів не існує і не може виникнути під час здійснення заходів. Обидві сторони 

докладають розумних зусиль для запобігання виникненню ситуації, яка може 

призвести до конфлікту інтересів. 

vii) Використання Oxfam будь-яких особистих даних фізичних осіб під час 

проведення перевірки, як описано в цьому пункті, буде здійснюватись відповідно 

до Повідомлення про конфіденційність Oxfam (див. www.oxfam.org.uk). Партнер 

докладе розумних зусиль, щоб довести сповіщення про конфіденційність Oxfam 

до всіх відповідних осіб, які можуть бути перевірені. 

d. Повідомлення про захист, сучасне рабство, торгівлю людьми, шахрайство 

та корупцію 

i) Якщо будь-якій стороні стане відомо про будь-які передбачувані або передбачувані випадки 
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або спроби: 

1. Сексуальна експлуатація, сексуальне насильство, сексуальні домагання, 

жорстоке поводження з дітьми або порушення Політики захисту дітей 

Oxfam та/або Єдиної політики Oxfam щодо захисту від сексуальної 

експлуатації, насильства та домагань (PSEAH) або порушення вимог 

донорів, пов'язаних із PSEA; або ж 

2. сучасне рабство чи торгівля людьми; або ж 

3. шахрайської чи корупційної діяльності або у разі виникнення конфлікту інтересів, 

пов'язаних з будь-якою діяльністю Партнера або Oxfam, незалежно від того, чи задіяні в них 
співробітники Oxfam або Партнера, або 

партнери, постачальники або субпідрядники Партнера, що стоять нижче, вимоги: 
 

1. Сторони повинні повідомляти про ці випадки неправомірної поведінки 

протягом 48 годин через лінію інформування Oxfam під назвою SpeakUp 

(https://oxfam.clue-webforms.co.uk/webform/misconduct/en). Партнер 

повинен докласти всіх зусиль для забезпечення того, щоб будь-який з його 

нижчих партнерів, постачальників та субпідрядників, пов'язаних з 

реалізацією заходів, також дотримувався цієї вимоги; 

2. Банк та Благодійний фонд мають надати Oxfam можливість провести 

конфіденційне розслідування звинувачень, орієнтоване на постраждалих; 

3. За наявності письмової згоди Oxfam після індивідуальної оцінки 

можливостей та ресурсів Партнера Партнер може завершити 

розслідування заяви з використанням підходу, орієнтованого на 

потерпілого. У цьому випадку Партнер: 

i) призначити особу(и) з відповідною кваліфікацією для проведення розслідування; 

ii) скласти план розслідування протягом трьох робочих днів з моменту 

отримання початкового звіту з викладом характеру справи про 

неправомірну поведінку та будь-яких запланованих дій щодо 

перевірки заяв, а також викладенням будь-яких запланованих заходів 

щодо розслідування справи, забезпечивши конфіденційність 

передбачуваного злочинця та постраждалого. 

4. Після виконання заходів, викладених у пунктах 3.i) - 3.ii) вище, Партнер 

повинен подати в Oxfam звіт з детальним описом результатів будь-якого 

розслідування або встановлення фактів для розгляду та погодження Oxfam 

щодо того, які рекомендації будуть реалізовані. Партнер погоджується 

надавати Oxfam будь-які додаткові звіти, які він вважає за необхідне для 

забезпечення виконання Oxfam власних вимог та вимог донорів. 

 
Ці вимоги застосовуються до будь-яких підозрюваних або передбачуваних випадків або спроб 
сексуальної експлуатації та/або жорстокого поводження, шахрайських чи корупційних дій, сучасного 
рабства або торгівлі людьми, в яких можуть бути задіяні співробітники Oxfam, співробітники 
Партнера, його партнери, постачальники та субпідрядники, що їх нижчі стосунки. 
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