YFU visioon - YFU on uks avatud ja kaasavasse maailma

YFU missioon - Muuda maailm oma koduks

YFU edendab kultuuridevahelist üksteisemõistmist, vastastikust austust ning sotsiaalset vastutust noortele,
peredele ning kogukondadele suunatud hariduslike vahetusprogrammide kaudu, toetudes vabatahtlikule
tööle ja panustades vabatahtlike arendamisse.

YFU väärtused

Õppimine kui elukestev tegevus
YFU püüdluseks on sisendada meisse elukestva õppe soovi, mida järgides viia ellu YFU missioon. Julgustame
kõiki organisatsiooni töös osalejaid ja meie vilistlasi sõltumata asukohast kasutama oma oskusi ja teadmisi
YFU edendamiseks ja sellesse panustamiseks.

Vabatahtlik töö, kaasatus ja pühendumine
Vabatahtlikkus YFU põhimõttena on leidnud kehastuse üksikisikuis ja peredes, kes panustavad oma energia,
kogemused ja empaatiavõime kõikide YFU hoole all olevate inimeste heaolusse. Oleme veendunud, et YFU
ideaalidest ajendatuina edenevad iseseisev õppimine ja areng paremini ehedates inimsuhetes.

Inimestest hoolimine
YFUs väärtustame iga osaleva inimese ainulaadset isikupära ning kohtleme igaüht lahkelt, lugupidavalt ja
väärikalt.
Meie vabatahtlike ja töötajate tähelepanu on suunatud YFU töös osalejatele neid ette valmistades, tuge
pakkudes, ära kuulates, nõu andes, väljakutseid esitades, mõista püüdes.
Oma igapäevategevustes arvestame, et yfukaid innustavad väga paljud erinevad motiivid.

Väärtustame mitmekesisust, olles kaasavad ja õiglased
Arvestame inimeste ja rahvaste, loomupäraste ja kultuuriliste, sünnipäraste ja õpitud, isikuomaste ja
formaalsete erinevustega ning tegutseme maailma rahumeelsemaks muutmise nimel.
Meie püüdluseks on kaasata üha rohkem mitmekesisust väärtustavaid ja seda ideed kandvaid inimesi.

Oma tegevustes edendame kvaliteeti, läbipaistvust ja jätkusuutlikkust
YFU pakub õpilasvahetusi, järgides kvaliteedi ja läbipaistvuse kõrgeimaid norme. Kõikides põhimõtetes ja
tegevuspraktikates tunnetame oma vastutust arvestada
-

iga YFUga seotud inimese heaoluga

-

kõikide YFU partnerite majandusliku stabiilsusega ning

-

parimate ökoloogiliste valikutega.

Teeme koostööd rahvusvahelise solidaarsuse nimel
YFU rahvuslikud organisatsioonid teevad omavahel koostööd üksteisest sõltuvate partneritena üleilmset
koostööd parendades, pakkudes üksteisele tuge ja näidates üles vastastikust usaldust.
YFU kui mittetulunduslike hariduslike organisatsioonide üha kasvav ja laienev kogukond on pidevas
arengus.

YFU visiooni, missiooni ja väärtuste koostamine on toimunud osana YFU juhtimis- ja arengusuutlikkuse
tõstmise projektist, mida rahastas regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

YFU Eesti kuulub Eesti Mittetulundusühenduste ning Sihtasutuste Liitu ning järgime Vabaühenduste
tegevuse eetilisi põhimõtteid:

VABAÜHENDUSTE TEGEVUSE EETILISED PÕHIMÕTTED

Demokraatlik juhtimine ja toimimine
1. Vabaühendusel on selge ja arusaadav missioon. Vabaühendus järgib oma missiooni täitmisel põhikirja,
sisemisi dokumente ja organisatsiooni toimimisstandardeid.
2.Vabaühendus väljendab ja esindab inimeste erinevaid huvisid ja vajadusi. Vabaühendus kaasab inimesi
rahvahariduse, osalusdemokraatia, eestkoste ja muude vormide kaudu kodanikuühiskonna edendamisse.
3. Vabaühendus kui ühiskonnaliikmete vabatahtlik ühendus väärtustab oma liikmeid, kindlustab ühenduse
demokraatliku juhtimise, hoiab ühenduse juhtivkogud ja töötajad vastutavana, reageerib nende
väärtegudele.
4. Vabaühendus peab inimeste kaasamist ja vabatahtlikku tööd kodanikuühiskonna alustalaks, väärtustab
kodanikke ja nende vabatahtlikku tööd.
5. Vabaühendus püüdleb järjekindlalt oskusliku tegutsemise, professionaalsuse ja täiuslikkuse poole, et
saavutada parimaid töötulemusi.
6. Vabaühendus, saades vahendid oma tegevuseks peamiselt toetajatelt ja annetajatelt, kasutab saadud
vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt.
Kodanikujulgus ja hoolivus
7. Vabaühendus ilmutab kodanikujulgust võitluses ühiskonnas esineva ebaõigluse vastu.
8. Vabaühendus, nähes seadustes ja teistes õigusaktides ning nende rakendamises ebapädevust ja
ebaõiglust, teeb tööd nende muutmiseks.
9. Vabaühendus ei kasuta ega propageeri vägivalda oma seisukohtade väljendamiseks, eesmärkide ja
avalikkuse tähelepanu saavutamiseks.
Vahendite ja vara heaperemehelik ning säästlik kasutamine
10. Vabaühendus kasutab loodus-, inim- ja vaimuvara ning ainelisi ja varalisi vahendeid heaperemehelikult
ning säästlikult, arvestades tänaste ja tulevaste põlvede vajadustega.
11. Vabaühendus lähtub nii taotleja kui toetajana headest rahastamistavadest, eelarvete põhjendatusest ja
läbipaistvusest ning hoidub topeltrahastamisest.

Vastutus ja aruandmiskohustus
12. Vabaühendus annab oma tegevusest aru ning vastutab asutajate, liikmete, toetajate, annetajate ja
avalikkuse ees.
13. Vabaühendus peab oluliseks aruandevalmidust, mille tagab oskusjuhtimine, sisemine aruandlus ja
juhindumine heast raamatupidamistavast.
14. Vabaühendus avalikustab oma tegevuse sisulise ja rahalise aruande vähemalt kord aastas.
Avatus ja läbipaistvus
15. Informatsioon vabaühenduse missiooni, liikmeskonna, tegevuse ja rahastamise kohta peab olema avalik
ja arusaadav.
16. Vabaühendus suhtleb avatult ja otsekoheselt oma nime all ega tegutse anonüümselt.
17. Vabaühendus on avatud uutele ideedele ja erinevatele seisukohtadele ning koostööle ühiste eesmärkide
saavutamiseks.
Sõltumatus ja huvide konflikti vältimine
18. Vabaühendus on oma eesmärgiseadmistes, otsustes ja tegevuses sõltumatu ning hoidub sattumast
erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli alla, millega ta kaotab oma sõltumatuse ja avalikes
huvides tegutsemise võime.
19. Vabaühendus ja seal tegutsevad isikud hoiduvad sattumast huvide konflikti. Huvide konflikti ilmnemisel
võtab ühendus tarvitusele vajalikud abinõud selle lõpetamiseks.
Sõnapidamine ja ideede autorluse tunnustamine
20. Vabaühendus peab kinni nii kirjalikest lepingutest kui suulistest kokkulepetest.
21. Vabaühendus austab teiste ühenduste ideede ja projektide autorlust.
Sallivus
22. Vabaühendus tunnustab mõtteviiside erinevust, ühenduste ja nende eesmärkide mitmekesisust.
23. Vabaühendus ei halvusta ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ja neis tegutsevaid isikuid.
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