A digitális írástudatlanság felszámolása, az eltérő korosztályoknak megfelelő
formájú tájékoztatása és oktatása, az online világ lehetőségeiről.
Kiemelt szerepet kap az alapítvány tevékenysége során az innováció, távmunka,
távoktatás, beleértve ezek eszközeit (a számítógép használatától, az online
szolgáltatások megismerésén át, az internetes pénzügyi műveletekig, pl.
netbank, online fizetési lehetőségek).
Az alapítvány céljai elérését támogatókkal, pályázati és EU források bevonásával
valósítja meg.
Etikai kódexünk keretrendszerbe foglalva.

ALAPELVEINK
Hitelesség
Működésünkben és kommunikációnkban egyaránt világos, tisztán látható,
szakmai elveket követünk. Az általunk közzétett adatok megfelelnek a
valóságnak, elkerüljük a félretájékoztatást.
A támogatónk tudatosan, megfelelő információk birtokában tudnak döntést
hozni, valamint, hogy támogatásuk és szándékuk a szervezet célkitűzése szerint
hasznosuljon, ezt előzetesen láthatóvá tesszük, folyamatosan tájékoztatunk.
A bizalom megőrzése fontos, válaszaink és intézkedéseink tárgyszerűek,
amennyiben kérdés vagy panasz érkezik hozzánk.
Nem csak a saját hitelességünket, hanem a szektor és partnereink hitelességét is
erősítjük, az adományozói bizalmat növeljük.

Törvényesség
Törvényesen működünk. Betartunk minden, a működésünket érintő törvényt és
egyéb jogszabályt. Amennyiben szabálytalanságot észlelünk, azonnal lépéseket
teszünk azok megszüntetésére, kijavítására.
A támogatások gyűjtését törvényesen és tisztességesen, alapelveinknek és
alapító okiratunknak megfelelően, a meglévő és lehetséges adományozóinkat
tiszteletben tartva végezzük.
A szervezet betartja a civil szektorra vonatkozó legfontosabb jogszabályokban,
rendeletekben foglaltakat.
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Átláthatóság
Törekszünk a minél szélesebb körű átláthatóságra, elérhetőségeinken és
kommunikációnkban folyamatosan tájékoztatunk.
Támogatni kívánt céljainkat világosan kommunikáljuk. Alapvető célunk, hogy
támogatóinknak lehetősége legyen tájékozódni arról, hogy mit támogat illetve
hogyan követheti nyomon a forrás hasznosulását.
Tervszerűen és követhetően működünk és gazdálkodunk. Működési
dokumentumainkba (az adatvédelmi és személyiségi jogok betartásával) minden
érintettnek betekintési lehetőséget biztosítunk. Szervezetünk gazdálkodását
magunk is ellenőrizzük és erről tájékoztatást.

Nyilvánosság
Szervezetünk rendszeresen, a törvényesen előírt mértéket meghaladó
tartalommal hoz nyilvánosságra adatokat és információkat tevékenységéről és
gazdálkodásáról.
Támogatónk számára biztosítjuk, hogy a támogatást követően információt
kaphassanak azok felhasználásáról, hasznosulásáról.

Működési, gazdálkodási átláthatóság
A szervezet tervszerűen és követhetően gazdálkodik, működése átlátható a
támogatók, és minden egyéb érintett számára egyaránt.
A szervezet számot ad legalább évente a gazdálkodási tevékenységéről a
számviteli beszámoló és közhasznúsági melléklet a törvény által meghatározott
formátumban történő elkészítésével.

A befolyt támogatások felhasználásáról történő tájékoztatás
A szervezet a támogatást követően az általa vállalt módon, tájékoztatja az
partnerét a támogatás felhasználásáról, hasznosulásáról.

2
Digitális Jövőért Alapítvány
+36 70 231 6 231

A Digitális Jövőért Alapítvány három alappillér mentén vesz részt a digitális
világban.
/ Tájékoztatás – (kutatás, publikációk, tanulmányok)
A jelenlegi magyar és nemzetközi – elsősorban EU – állapotok monitorozása,
felmérések, adatok, tanulmányok készítése. Tudásbázis felépítése saját és külső
források segítségével.
Tervek között szerepel egy rendszeres időközönként közölt riport vállalkozások
és magánszemélyek átfogó tájékoztatás céljából. Az információk hiteles, rövid és
alkalmazásképes közlése az elsődleges.

/ Értékközvetítés – (innováció, edukáció)
Konkrét projektek felépítése vagy azokban közreműködés, melyek a hazai
digitális élet szerves részévé válnak. Rendszeres és tartalmas irányokat képvisel,
valósít meg, konkrét eredményeket mér és mutat. Képzéseken, rendezvényeken
segít a digitális jövő lehetőségeinek feltárásában, ismertetésében.
Az Alapítvány több, személyes – rendezvényeken keresztül – csatorna életre
hívását tartja fontosnak. Ezen felül a meglévő, működő lehetőségeket is
használva kíván minél szélesebb körben, minél nagyobb számú érintettet
megszólítani.

/ Értékteremtés – (fejlesztés, életre hívás)
Az Alapítvány tevékenyen részt kíván venni konkrét pontokon is. A támogatói,
pályázati és EU-s források olyan alkalmazásokban, technológiákban jelennek
meg, mely javítja a digitális életminőséget.
Folyamatosan keressük és fogadjuk azokat a lehetőségeket, melyek
megvalósulásukkal konkrét szolgáltatást, ismeretet adnak, valósítanak meg,
elsősorban a haza és EU-s Felhasználók számára.
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