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Преамбюл 

Ние в НСК Олимп, сме поели ангажимент да работим честно и почтено за 
развитието не само на Клуба, а на спорта и ролята му в обществото като цяло. 
Основната ни цел не e просто да научим децата да овладеят основните стилове в 
плуването, нашата работа представлява цялостен процес на изграждане в децата 
на умения, знания и навици, които им помагат да се адаптират и напредват, както 
в басейна, така и във всяко свое следващо начинание. Етичният кодекс за 
поведение на НСК Олимп („Кодексът“) е пример за решимостта ни да се 
придържаме към тези стандарти, които доказват стремежа ни към пълна 
съвместимост с всички социални, правни и морални норми и хармония в 
прилагането им. Кодексът обобщава правните и етични принципи, които следваме 
в ежедневната си работа и прилага тези принципи към политиките и практиките 
ни. Прилагането на Кодекса започва от върха на Сдружението, а именно от 
неговия управителен орган. Управителят оценява цялостното спазване на 
приложимите закони и Кодекса на НСК Олимп, съблюдава програмата за 
обучение за спазване на методическата последователност и взема решения за 
подходящи действия по съществени въпроси, свързани със спазване на 
законосъобразността и добрите практики, заложени в Клуба. Стандарти са 
субективно заложени във всяка социална единица, организация и структура, по 
различен начин, но НСК Олимп се стреми да създаде, следва и съхрани тези 
стандарти, отговарящи най-много на професионалното и нравственото развитие в 
спортната общност. Всички ние: служители, длъжностни лица, членове на 
управителни органи, представители на семейства на състезателите и пр., които 
сме обвързани от Кодекса, носим отговорност да се запознаем с него и да го 
спазваме. Неизпълнението на тези задължения може да доведе до дисциплинарни 
мерки, включително освобождаване от длъжност за лицата, които са обвързани с 
трудово правоотношение със сдружението. Кодексът не е предназначен да 
обхване всички възможни ситуации. Всички заинтересовани по някакъв начин от 
дейността на НСК Олимп, следва да се ръководят от основните принципи 
заложени в този Кодекс, както и от нравствения дълг, който всички имаме за 
развитието на една по-добра общност.  
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ЕТИЧЕН КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ 

 

1. Eтично поведение 

 
Етичното поведение е индивидуална отговорност. От всички лица, обвързани от 
Кодекса, се очаква да се придържат към поведение, отговарящо на високи етични 
стандарти, независимо от тяхната длъжност или степен на принос към Клуба. 
Никой от ръководните кадри или трето лице с управителни фунцкии няма право 
да нарушава или да изисква от друг служител или лице поведение, нарушаващо 
Кодекса, другите политики на НСК Олимп и приложимите закони.  

 

2. Отговорност на родителите за спазване на етично поведение  

Всички родители в НСК Олимп отговарят за действията на техните деца и носят 
задължение за спазването на Кодекса, политиката на НСК Олимп и приложимите 
закони. Те трябва:  

• да са в съвместимост с политиката на Клуба; 
• да осигуряват на треньорите на НСК Олимп подходящи условия за 

осъществяване на професионалната им дейност; 
• да избягват влизането в конфликт със служители на НСК Олимп, като 

подхождат с доверие към политиката на клуба; 
• да поддържат среда, в която се насърчава уважение към околните, подкрепа на 

всички деца и разбирателство. 
• при желание да вземат участие в програми и инициативи, организирани от 

НСК Олимп, да се свържат с представител на клуба от управленско ниво, за да 
получат насоки, препоръки и инструкции относно желаното от тях начинание. 

• Родителите следва да изграждат и защитават авторитета на треньора и Клуба. 
В този смисъл от тях се очаква да не създават погрешни внушения у децата по 
отношение на техните треньори. Уважението към треньора е уважение към 
правилата и реда, като то е съществен елемент от изграждането на детето. 

• Родителите трябва да бъдат опора на детето, а не негови треньори. 
• Родителите следва да се доверяват на треньора и неговите решения. 
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• Родителите трябва да уважават усилията на всички деца без значение каква е 
моментната им форма, резултат или състояние. В този смисъл от тях се очаква 
да не  злепоставят, коментират и обсъждат чуждите деца.  

• Родителите следва да уважават личните решения на децата си и да не 
проектират собствените си амбиции върху техните възгледи. Всеки трениращ, 
независимо от възрастта, напредва с различни темпове, предпоставено от 
индивидуалните му качества и заложби, поради което е силно препоръчително 
родителите да не правят съпоставки между своите и чуждите деца. 

• Родителите не трябва да се състезават помежду си чрез собствените си деца и 
техните резултатите в басейна.  

• Родителите следва да се стараят да съхранят връзката между детето и неговия 
треньор. 

• Родителите не трябва да гледат само медалите! Те трябва да се радват на децата 
си; на натрупаните знания, умения, изградени навици и добродетели; на 
благоприятното въздейстие и ползи, които носи след себи си най-доброто 
средство за физическо възпитание и спорт, а именно плуването. 

• Всеки родител има право да изрази свободно мнението си, стига да не 
противоречи на гореизброените правила на Кодекса и на правата на другите 
родители. 

По време на състезание :  

• Родителите трябва да стоят на страна от децата, за да не пренасят 
допълнително вълнение и напрежение върху тях. Те трябва да са на 
разположение за съдействие, само при евентуална нужда. 

• Родителите трябва да подкрепят ВСИЧКИ  състезатели, да не изразяват 
отрицателно мнение по отношение на въпроси, по които не са компетентни, да 
дават само положителни съвети на състезателите. 

• Решенията на съдийския състав не трябва и при  липса на експертна преценка,  
не подлежат на критика. 

3. Докладване на случаи за нарушения.  

Всеки служител на НСК Олимп, състезател или родител, който научи за 
предполагаемо нарушение на Кодекса, трябва незабавно да го докладва, съответно 
на представителните органи на сдружението или по начин, чрез който е сигурен, 
че ще достигне до тях. Такава информация се дава, независимо от самоличността 
или длъжността на извършителя на нарушението. НСК Олимп ще се отнесе към 
информацията поверително и ще гарантира, че няма да бъдат предприети 
репресивни мерки срещу когото и да било за подаване на добросъвестен доклад.  
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4. Отговорности на състезателите на НСК Олимп за спазване на етично 
поведение: 

• Всеки един състезател трябва с гордост и самочувствие да представлява 
клуба, за който се състезава – НСК Олимп.  

• Състезателите уважават и се отнасят с необходимия респект към 
треньорския състав на НСК Олимп. 

• Състезателите на НСК Олимп са пример за всички, които тренират в 
клуба, подкрепят по-малките деца, с готовност предават опита си и чрез 
примера си помагат за изграждането им като състезатели. 

• Състезателите на НСК Олимп се отнасят с уважение към тренировъчния 
процес. 

• Състезателите на НСК Олимп са тези, които в най-голяма степен 
изграждат и защитават престижа на своя клуб. 

• По време на състезания и официални събития, състезателите 
задължително се явяват с клубната екипировка на НСК Олимп. Отнасят се 
с уважение към състезателите от другите отбори, треньорите и клубовете, 
за които те се състезават. 

• При награждаване, не се допуска състезателите да се явяват по бански или 
полуоблечени, а само с клубната екипировка на НСК Олимп. 

• Всеки един състезател на НСК Олимп трябва ясно да осъзнава, че чрез 
своите усилия допринася не само за утвърждаването на НСК Олимп като 
един елитен спортен клуб, но също така и за своето собствено развитие и 
утвърждаване като личност. 
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5. Ценим и пазим добрите взаимоотношения.  

Основната цел на НСК Олимп е да се превърне в най-ценéн доставчик на 
качествени услуги. Постигаме тази цел като предоставяме такива услуги, които 
удовлетворяват нуждите на нашите клиенти максимално и правим това по начин, 
който създава трайни връзки на сътрудничество и доверие. Винаги се отнасяме 
към клиентите си честно и почтено по начин, който отговаря на всички 
законноустановени и морални практики. Не правим неверни или подвеждащи 
коментари по адрес на други спортни клубове, техните треньори и състезатели.  

 

6. Безопасни условия на работа за ползващите услуги на Клуба. 

Работим с дълбоко зачитане на здравето и безопасността на тези, които използват 
нашите услуги. Това зачитане гарантира безопасността и укрепва връзката между 
НСК Олимп и трениращите в него лица. Всеки служител играе важна роля в 
осигуряването на качеството и безопасността на услугите, предоставяни от НСК 
Олимп: от проектирането на методиката за обучение, през непрекъснатите й 
подобрения и изменения, в съответствие с най-съвременните тенденции в 
спортната наука и плуването в частност. 

 

7. Ценим и пазим взаимоотношенията си с нашите служители.  

НСК Олимп е поел ангажимент да зачита човешкото достойнство. Доверието, 
уважението и етичното поведение са от голямо значение за постигане и 
поддържане на стабилни отношения между нашите служители. В основата на тези 
взаимоотношения е признаването на личната стойност и приноса на всеки един от 
тях. НСК Олимп цени разнообразието на служителите си, оценяваме и се отнасяме 
към всеки служител с достойнство и уважение. Служителите и кандидатите за 
работа ще бъдат оценявани в съответствие с политиката и стандартите, поставени 
от НСК Олимп  по отношение на качеството на тяхната работа и квалификация, 
без оглед на раса, вероизповедание, пол, религия, националност, възраст, 
увреждане, военна служба или сексуална ориентация. Обучението е свързано с 
минимум 6-месечно практическо обучение, което минава през всички етапи в 
процеса на обучение и тяхното задълбочено разглеждане. 
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8. Нашите служители ценят и пазят взаимоотношенията с НСК Олимп. 

Отношенията със служителите се основават на уважението и достойнството на 
всеки. Клубът назначава служителите си въз основа на тяхната квалификация, без 
каквато и да било форма на дискриминация, въз основа на пол, религия, раса, 
сексуална ориентация и други социални и биологични белези. НСК Олимп се 
стреми да предоставя на служителите си възможности за повишаване на 
професионалната им квалификация, като взема предвид всички техни качества и 
потенциалното им развитие в техен интерес. Сдружението провежда справедлива 
политика по подбор, като обръща внимание също на нравствените качества на 
своите служители и желанието им да допълват и развиват интересите на Клуба. 

 

9. Конфликт на интереси. 

Конфликт на интереси е налице, когато личните интереси на служителите, техните 
близки роднини или лица, с които те са в близки лични или бизнес отношения се 
различават от интересите на Клуба. Служителите на НСК Олимп се стремят да 
избягват всякакви ситуации, пораждащи конфликт на интереси, а при 
възникването на такива полагат необходимите усилия за преустановяването им. 
При възлагането на служебна задача, чието изпълнение може да доведе до 
конфликт между служебните задължения и личните им интереси, служителите 
следва своевременно да уведомят управителния орган на Клуба. Служителите на 
НСК Олимп  не могат да използват служебното си положение за осъществяване 
на свои лични или на семейството си интереси, както и не участват в каквито и да 
е сделки, които са несъвместими с длъжността, функциите и задълженията им. 
Служителите на НСК Олимп, които са напуснали дружествто, не трябва да 
злоупотребяват с информацията, която им е станала известна във връзка с 
длъжността, която са заемали, или с функциите, които са изпълнявали. 
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10. Безопасна и здравословна работна среда. 

Поддържането на безопасна и здравословна работна среда е неразделна част от 
дейността ни. Инцидентите вредят на нашите служители и осуетяват ефективното 
изпълнение на работата и доверието на общността, в която работим. Носим 
отговорност за предотвратяване на произшествия чрез поддържането на 
здравословна работна среда, като следваме безопасни процедури и практики и 
като използваме всички препоръчани лични предпазни средства. Не употребяваме 
алкохол или други упойващи вещества преди и по време на работа или при 
изпълнение на задълженията си към НСК Олимп. 

 

11.  Спазваме законите за здравеопазване, безопасност, сигурност и опазване 
на околната среда. 

Работейки с един от най-ценните природни ресурси, водата, НСК Олимп подкрепя 
и насърчава екосъобразна политика. Поели сме ангажимент да опазваме околната 
среда, здравето и безопасността на нашите служители, семейства, общности и 
широката общественост чрез пълно спазване на всички приложими закони и 
непрекъснато подобряване на работата си по въпросите, свързани с околната 
среда, здравето и безопасността. За да отговори на екологичните стандарти на 
НСК Олимп, всеки член трябва да демонстрира, че спазва всички закони за 
обществено здравеопазване и опазване на околната среда. 

 

12.  Защитаваме поверителната информация на НСК Олимп и уважаваме 
поверителната информация на другите служители.  

Какво представлява поверителната информация? Поверителната информация е 
информация, която не е известна на широката общественост и ако се разкрие 
неправилно, може да се окаже вредна за клуба, неговите посетители или полезна 
за други недоброжелателни лица или организации. Как да защитим поверителната 
информация? Трябва внимателно да защитаваме поверителността на тази 
информация и да предприемаме мерки срещу оповестяването й. Задължението да 
защитаваме поверителната информация на НСК Олимп продължава дори и след 
прекратяване на работата ни във НСК Олимп. Ако е уместно от служебни 
съображения да се сподели поверителна информация на НСК Олимп  с лице извън 
НСК Олимп и/или да се позволи на лице извън НСК Олимп да използва 
поверителна информация, се изисква писмено споразумение за 
конфиденциалност, което се подписва предварително.  
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