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Blue Ventures Whistleblowing dan panduan dan prosedur pelaporan

Latar Belakang

Blue Ventures berkomitmen untuk memberikan manfaat melalui program kami dan
kami sangat mementingkan hak-hak komunitas mitra, organisasi mitra, penerima
manfaat, dan karyawan kami. Untuk menciptakan budaya kerja yang aman, penuh
perhatian, dan positif, kami telah mengembangkan kebijakan yang memandu Anda
dalam bekerja. Kebijakan ini, beserta undang-undang negara tempat Anda bekerja serta
kebiasaan dan budaya masyarakat tempat kita bermitra harus dipahami dan dijunjung
tinggi oleh semua staf Blue Ventures.

Kami ingin Blue Ventures menjadi organisasi yang terbuka, kritis terhadap diri sendiri,
dan transparan, dan kami telah membuat prosedur dan komite pelaporan untuk
mendukung hal ini.

Pelaporan Jika Anda yakin bahwa Blue Ventures atau karyawan Blue Ventures terlibat
dalam segala bentuk kesalahan yang mengganggu pekerjaan kita, tidak sesuai dengan
misi kita atau kepentingan komunitas mitra, atau ilegal, seperti:

1. melakukan tindak pidana;
2. gagal memenuhi kewajiban hukum;
3. membahayakan kesehatan dan keselamatan seseorang;
4. kerusakan lingkungan;
5. tidak menghormati adat dan budaya masyarakat mitra;
6. gagal mematuhi kebijakan Blue Ventures misalnya perlindungan anak dan orang

dewasa yang rentan, pelecehan pribadi, penyuapan atau penipuan:
7. menyembunyikan informasi apa pun yang berkaitan dengan hal di atas;

Anda harus menyampaikan kekhawatiran Anda kepada Komite Pengamanan dan
Pelaporan ( report@blueventures.org ) menggunakan email atau Intranet.

Jika Anda tidak memiliki akses email dan internet, Anda dapat mengirimkan pesan ke
panitia melalui SMS atau WhatsApp ke +44 07950 182475. Panitia kemudian akan
menghubungi Anda untuk membantu Anda membuat laporan.
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Investigasi

Laporan Anda akan dikirim langsung ke seluruh anggota Safeguarding and Reporting
Committee (SRC). SRC terdiri dari manajer senior dan wali amanat Blue Ventures dan
memiliki wewenang untuk menyelidiki semua laporan kesalahan. Itu akan
memperlakukan semua laporan dengan keyakinan penuh dan akan memulai
penyelidikan. Sebagai bagian dari penyelidikan mereka, SRC akan mengacu pada
kebijakan dan aturan BV, undang-undang nasional, kebiasaan lokal dan regional serta
menerima nasihat dari otoritas dan organisasi terkait.

Informasi untuk Karyawan BV

Kami mendorong Anda untuk melaporkan kesalahan apa pun di tempat kerja. Kami
akan menanggapi semua laporan dengan serius dan berkomitmen untuk menyelidiki
semua laporan secara menyeluruh. Undang-Undang Pengungkapan Kepentingan
Umum Inggris tahun 1998 memberikan perlindungan kepada karyawan dari kerugian
atau kontrak mereka diakhiri karena 'whistleblowing', kami memperluas perlindungan
ini kepada semua staf di semua negara kecuali undang-undang nasional melebihi
undang-undang ini. Namun, jika prosedur tersebut tidak dilakukan dengan itikad baik
(misalnya karena alasan jahat atau mengejar dendam pribadi), dan penyelidikan
menyimpulkan bahwa laporan tersebut jahat atau menjengkelkan, maka Anda dapat
dikenai tindakan disipliner.
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