
 
 

 
 

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА АЛУМНИ КЛУБ КЪМ 
ЛИДЕРСКА АКАДЕМИЯ “УСПЯВАМЕ В БЪЛГАРИЯ”, 

ОРГАНИЗИРАНА ОТ СЪВЕТ НА ЖЕНИТЕ В БИЗНЕСА В БЪЛГАРИЯ („СЖББ“) 
 
 

 
АЛУМНИ КЛУБ („Алумни клуб“ и/или „Клубът“) е общност на дипломиралите се в Лидерска академия 
„Успяваме в България“ към Съвета на жените в бизнеса в България („Лидерска академия“), който има за цел 
да поддържа постоянна връзка между участничките, да осъществява взаимно подпомагане помежду им чрез 
идейни предложения, тематични беседи и споделяне на експертен опит, съвместни проекти и партньорства 
на ниво Алумни клуб. 
 
 
Етичният кодекс на Алумни клуба е разработен от дипломиралите се в Лидерска академия „Успяваме в 
България“ към Съвета на жените в бизнеса в България („Лидерска академия“) в синхрон с разпоредбите на 
Устава на Сдружение СЪВЕТ НА ЖЕНИТЕ В БИЗНЕСА В БЪЛГАРИЯ („СЖББ“) и с  Правилника за организацията и 
дейността на Алумни клуба. 
 
 

Чл. 1. Етичният Кодекс на Алумни клуб представя приетите от членовете на Клуба ценности, стандарти и 
норми за градивно и етично поведение в клубната дейност. Той би следвало да бъде общ еталон за 
отношения, поведения и взаимодействия, които да допринасят за следното: 

1. Утвърждаване на клубни ценности и принципи, които са израз на лицето и традицията на СЖББ и 
Клуба; 

2. Повишаване на общественото доверие в дейността на Клуба и издигане и съхранение на неговия 
престиж; 

3. Развиване на култура на отношенията, която да зачита човешки и професионални ценности и права - 
за всеки член на Клуба и за всеки гражданин. 

4. Поддържане на толерантна и конструктивна клубна атмосфера, която да позволява едновременното 
и хармонично съществуване на общност и различия в клубната дейност. 

5. Подпомагане на дейността на Клуба и клубното развитие; 

Чл. 2. (1) Този Кодекс е клубен документ, който насочва поведението на членовете на Алумни клуба в тяхната 
клубна дейност, обмен, дискутиране, противопоставяне и обединяване на мнения и позиции, решаване на 
етични дилеми. 

(2) Кодексът очертава моралните отговорности на членовете на Клуба помежду им и към целите на Клуба. 
Спазването на принципите и нормите на този Етичен кодекс, така както са гласувани и приети, следва да бъде 
съзнателно, добросъвестно и стриктно. 

Чл. 3. (1) Настоящият Етичен кодекс е отворен документ, подлежащ на непрекъснато развитие и обогатяване. 

(2) Етичните правила се отнасят към взаимоотношенията между членовете на Клуба, избраните ръководни 
органи на Клуба, държавни организации и други, когато те са свързани с името и престижа на Клуба, клубната 
дейност и клубните интереси. 



 
 
(3) При първоначално встъпване в Клуба всеки нов член се запознава с изискванията и нормите на този 
Кодекс и с Правилника за организацията и дейността на Алумни клуба. 

Чл. 3. Принципи на клубното членство: 

1. Членовете на клуба са равнопоставени по възраст, пол, образование, етнос, вяра, традиции и 
произход. 

2. В отношенията между клубните членове не се допускат никакви форми на дискриминация. 
3. Членовете на Клуба се въздържат от всякакви оценки за произхода, социалното положение, 

съдебното минало, религията, обичаите, традициите на други членове. 
4. Членовете на Клуба не изнасят в общественото пространство лична информация за други клубни 

членове, както и непроверена или лъжлива информация за дейността на Клуба. 
5. В отношенията помежду си по време на клубната дейност, членовете се ръководят от принципите на 

коректност, етичност, почтеност, сътрудничество и взаимно уважение, като проявяват учтивост и 
добронамереност. 

6. Членовете на Клуба имат и развиват в себе си разбирането, че представляват лицето на Алумни 
клуба, че определят посоката на неговите традиции, приемственост и развитие. Те приемат това 
разбиране съзнателно и отговорно и дават личен пример за това отношение и поведение. 

7. Членовете на Клуба пазят и работят за доброто име на Алумни клуба и Съвета на жените в бизнеса в 
България. 

8. Когато представляват Клуба на публични места, членовете на Клуба разбират и приемат факта, че 
тяхното поведение се възприема и оценява и като оценка на състоянието и името на Клуба. 

9. На всеки член на Клуба е гарантирано правото на собствени възгледи, свобода на мисълта, съвестта и 
изказа. 

10. В Клуба има свобода на израза на мнения, гледни точки и становища при условие, че те са изразени и 
изказани по начин, който не накърнява достойнството на неговите членове, партньори и др.  

11. В Клуба има атмосфера на дискутивност, която е неприемливо да прераства в лични нападки, обиди, 
дисквалификации, пренебрежение и самоцелна борба за надмощие. 

12. В клубната дейност обсъжданията на мнения, аргументи и различни гледни точки са желани и 
необходими, защото създават потенциал за изява, разнообразие и развитие и позволяват 
пълноценото участие на клубните членове в клубния живот.Този процес обаче трябва да се случва с 
необходимото уважение и зачитане на правото на всеки на мнение и собствено достойнство. 

13. В изказването на мнения и оценки членовете на клуба се аргументират с факти и избягват личните 
квалификации и нападки, като пазят достойнството на хората, които оценяват или чието поведение 
коментират, по същия начин както очакват да бъде запазено тяхното собствено достойнство. 

14. Изказващите различно мнение членове на Клуба имат право да изразяват несъгласие по конкретни 
решения на УС на Клуба без това да бъде квалифицирано като неприемливо или да бъдат подлагани 
на личен натиск за промяна. Те обаче на свой ред приемат и спазват гласуваните клубни правила и 
дейности такива, каквито са гласувани, докато не бъдат променени, съгласно Правилника за 
организацията и дейността на Алумни клуба. 

15. След дискутиране на всеки проблем или казус в клубната дейност и проведеното гласуване, клубните 
членове приемат и се събразяват с вота на членската маса, утвърден от Правилника за организацията 
и дейността на Алумни клуба.  

 

Настоящия Етичен кодекс е приет с Решение на УС на СЖББ и влиза в сила на 26.10.2020г. 

 


