Kivonat a Mentorálási Kisokosból

Mentorálási Etikai Kódex
Az Országos Vállalkozói Mentorprogram, olyan versenyképesség-fejlesztési program, amely a kitűzött
célokat az értékek megőrzése mellett az együttműködésre alapozva éri el, és az odavezető úton nem
a versenytársak „kiütésére”, vagy legyőzésére törekszik.
A vállalkozásokat felkészíti, hogy készen álljanak a kihívásokra és tisztességgel versenyezzenek az üzleti
életben. A hatékony működés, a piaci részesedés növelése, a márkaérték elismertsége, az erőforrások
bevonása, a pénzügyi stabilitás és az innovációs képesség mind ismert fogalom azok számára, akik
vállalkozást vezetnek, építenek.
Az Országos Vállalkozói Mentorprogram azt a fajta versenyképességet ösztönzi, ahol elképzelhető
alternatíva az együttműködés, a morális, etikai elvek betartása.

 Az önkéntesség elve
Az Országos Vállalkozói Mentorprogramban való részvétel mind a mentor, mind a mentorált fél
oldaláról önkéntes, ezért szakmailag indokolt, hogy a választás jogában is működjön az önkéntesség
elve. A mentorok és a mentoráltak szabadon alakíthatnak ki egymással kapcsolatot, ismerkedhetnek
meg egymással és jelezhetik, hogy melyik mentorral/mentorálttal tartják elképzelhetőnek az
együttműködést.

 Pártatlanság és tárgyilagosság elve
A mentor a mentorált vállalkozásának és/vagy üzleti tervének elemzése során köteles a tőle elvárható
gondossággal eljárni, valamint pártatlan szakvéleményt adni, fejlesztési javaslatokat tenni, és egyéb
építő jellegű szakmai tevékenységet végezni.

 Üzleti titoktartás
A vállalkozói mentorálási folyamat során elhangzottak, különösen a mentor-mentorált páros
kapcsolattartása során elhangzott információk üzleti titok alá tartozó információk, így üzleti titoknak
minősülek, ezért azt a felek felhatalmazása nélkül harmadik (külső) félnek azokat kiadni tilos.

 Példamutatás elve
A vállalkozói mentor, olyan pozitív képet mutat a szakmáról és tartózkodik minden olyan
megjegyzéstől, viselkedéstől, melyek negatívan befolyásolnák a nyilvánosságot abban, hogy a mentor
szakmát elfogadják. Ily módon nemcsak a mentor szakmát, hanem a vállalkozókról mutatott képet is
pozitívan befolyásolja a társadalmi elismertség terén.
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A vállalkozó mentorok etikus magatartásának 10 pontja

1.

Betartom az Országos Vállalkozói Mentorprogram négy alapelvét (önkéntesség elve;
pártatlanság és tárgyilagosság elve; üzleti titoktartás elve; példamutatás elve).

2.
3.

Elfogadom, hogy mentori tevékenységemet önkéntes alapon végzem.

4.

Tiszteletben tartom a mentorált és köztem fennálló bizalmi viszonyt; kivéve mikor a mentorált
felhatalmaz a rá vonatkozó információk átadására, vagy ha azt a törvény megköveteli.

5.

Amennyiben összeférhetetlenség adódna köztem és a mentoráltam érdekei között, nyíltan
megbeszélem vele, mely megoldás szolgálná legjobban az ő érdekeit.

6.

Nem használom ki szándákosan a mentoráltammal adódó bizalmi viszonyomat, hogy ezzel
szakmai vagy pénzügyi előnyhöz jussak.

7.

Felelősséggel tartozom, hogy az adott helyzetnek és kulturális követelményeknek megfelelően
világosan megmutassam annak határait, hogy a mentorálttal mily módon lépek fizikai
érintkezésbe.

8.

Törekszem arra, hogy a legjobb emberi és szakmai tudásom szerint járjak el a mentorálási
folyamat során, amely a mentorált érdekeit szolgálja.

9.

Meggyőződésem szerint egy másik mentor, vagy más módszer jobban szolgálná a mentorált
érdekeit, akkor bátorítani fogom a mentoráltat arra, hogy kezdje el a változtatáshoz szükséges
lépéseket.

A mentorálttal kötött világosan megfogalmazott, szóbeli és írásbeli megállapodáson keresztül
tartom fenn vele a szakmai kapcsolatomat, amelyet mindig tiszteletben tartok.

10.

Az Országos Vállalkozói Mentorprogram által előírt szabályokat betartom,
viselkedésemmel pozitív képet mutatok a vállalkozói mentor szakmáról a társadalom felé.

