
Fitsipi-pitondran-tenan’ i Bleu Ventures - Madagasikara

Blue Ventures dia manolo-tena amin'ny fanomezana tombony amin'ny alàlan'ny programa
ary manome lanja lehibe ny zon'ireo vondron'olona mpiara-miasa aminay, ireo
fikambanana mpiara-miombon'antoka amintsika, ireo mpahazo tombontsoa aminay ary ny
olona anay.

Mamorona kolontsaina miasa azo antoka, be fiheverana ary tsara, izahay dia namolavola
politika mitarika ny asanay. Ireo politika ireo dia fintinina amin'ny fitsipi-pitondrantena izay
miara-miasa amin'ny olona rehetra; ary fitsidihana miaraka amin'ny; Blue Ventures dia
antenaina hanaiky, hanohana ary hanaraka.

Raha ny tena manokana, ity kaody ity dia mihatra amin'ny mpiasa, mpiara-miasa,
consultant ary mpitsidika ny birao, tranokala, programa ary vondrom-piaraha-monina
mpiara-miasa aminay ihany koa, ary mandray fomba fandeferana zero izahay amin'ny
olona rehetra izay manohitra ny fitsipi-pitondrantena.

Fitsipi-pitondran-tena

Ny antoko rehetra misolo tena ny Blue Ventures (toy ny mpiasa, mpilatsaka an-tsitrapo,
mpanolo-tsaina, mpitandrim-pananana) ary koa ireo mpiara-miombon'antoka sy
mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina mandray anjara amin'ny asan'ny Blue
Ventures, dia tsy maintsy:

1. manaja ny fomba amam-panao sy ny kolontsain'ny vondrom-piarahamonina
mpiara-miombon'antoka;

2. tsy manao heloka be vava;

3. tsy mampidi-doza ny fahasalamana sy ny fiarovana ny olona iray;

4. mitandrema, ary manao izay fara heriny mba hamerana ny fiantraikan'izy ireo
amin'ny tontolo iainana;

5. afa-tsy ny karama avy amin'ny asa, ny mpiasan'ny Blue Ventures sy ny fianakaviany
akaiky ary ny namany akaiky (anisan'izany ny vady, mpiara-miasa ary ireo izay
mitovy fananana), dia tsy tokony hahazo tombontsoa ara-bola manokana avy
amin'ny fandaniana na ny fampandehanana ny tetikasa;
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6. ny asa rehetra dia tsy maintsy ambara fatratra ary ny mpitantana dia tsy maintsy
manao fandraisana mpiasa tsy miangatra amin'ny toerana rehetra;

7. mitondra tena ho matihanina ary miasa mafy mba hahatratrarana ny tanjon'ny
tetikasa;

8. tsy manararaotra, manararaotra na manorisory, amin'ny fomba rehetra, ny
mpikambana ao amin'ny fiarahamonina, ny mpiara-miasa na ny mpiara-miasa;

9. tsy manao firaisana ara-nofo amin'ireo mpandray tombony mivantana amin'ny
fandaharan'asantsika;

10. tsy tokony hanao firaisana ara-nofo amin'ireo mpikambana ao amin'ny
vondrom-piarahamonina iasantsika, raha tsy hoe mponina ao amin'io
vondrom-piarahamonina io izy ireo na lasa monina maharitra ao amin'ny
fiarahamonina;

11. tsy manao firaisana ara-nofo rehetra. Ny firaisana ara-nofo dia entina ilazana ny
fifandraisana misy ny fanomezana sy/na fandraisana fanomezana, vola, asa na asa
hafa ampiasaina hahazoana firaisana ara-nofo;

12. manaraka ny politikan'ny Blue Ventures, ny tena zava-dehibe amin'ireo dia:
fiarovana ny ankizy sy ny olon-dehibe marefo, ny fanorisorenana manokana, ny
kolikoly ary ny hosoka (ireo politika ireo dia azo vakiana ho fampahafantarana
anao).

Izay tatitra momba ny tsy fanarahana ny Fehezandalàna mifehy ny fitondran-tena dia
tokony hatao amin'ny alalan'ny fantsona mitatitra nifanarahana any amin'ny Komitin'ny
Mpiambina sy Mpitatitra (SRC).

Blue Ventures dia manoro hevitra fa ny olana rehetra mifandraika amin'ny
fitondran-tenan'ireo fikambanana mpiara-miombon'antoka dia tokony apetraka mivantana
amin'ny mpiara-miombon'antoka voakasika, manaraka ny fizotran'ny tatitra ataon'ny
mpiara-miombon'antoka.

Raha misy fikambanana mpiara-miombon'antoka tsy manana fahafahana mandray,
mitantana ary/na mamaha olana amin'ny fiarovana, ny Blue Ventures dia hiezaka hanampy
ny fikambanana mpiara-miombon'antoka amin'ny fampivelarana ny fahaiza-manaony
amin'ny halehiben'ny fahafahan'ny fanofanana misy sy ny loharanon-karena.

Tsy tokony hanafina vaovao mifandraika amin'ny tranga na fitondran-tena mandika ity
fitsipi-pitondrantena ity ianao. Raha manana fanontaniana momba ny fampiharana ireo
fitsipika voalaza etsy ambony ireo amin'ny toe-javatra azo ampiharina ianao, na
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mieritreritra fa mety mandika ny fitsipi-pitondrantena ianao, dia mifandraisa amin'ny focal
point na ny Ekipa HSS raha mila torolalana fanampiny.

Tianay ny Blue Ventures ho fikambanana misokatra, mitsikera tena ary mangarahara ary
nanangana fombafomba fitaterana sy komity izahay hanohanana ny fitsipi-pitondrantena.

Raha mino ianao fa misy olona miasa na miaraka amin'i Blue Ventures 'dia tsy manohana
na manaraka ny fitsipi-pitondrantena ianao dia tokony hampiakatra ny ahiahinao amin'ny
fomba manokana ao amin'ny firenenao raha mpiasa ianao.

Ho an'ny mpikambana tsy mpiasa dia azonao atao ny manoratra any amin'ny komitin'ny
Fiarovana sy ny Tatitra report@blueventures.org ) or send an SMS or WhatsApp message to
+44 07950 182475, explaining your concern, in any language, and you should include your
name and a phone number or email address to contact you unless you prefer to be
anonymous.

Ny komity fiarovana sy ny fanaovana tatitra dia miasa ho an'ny tombontsoan'ny
tomponandraikitra rehetra ary handray am-pitandremana ny tatitra rehetra ary hiantoka
ny fandinihanao ny fiahiahanao ary hahare anao ao anatin'ny 3 andro fiasana. Rehefa
atolotra ny famotopotorana dia hofaranana amin'ny tatitra any amin'ny
filankevi-pitantanana sy aminao izany. Raha tsy afa-po amin'ny valiny omena anao ianao
dia tokony hametraka izany amin'ny fikambanana na fikambanana mety, ohatra ny polisy,
UK Charity Commission na masoivohon'ny governemanta mifanaraka amin'ny firenena
iasanao.

Ho an'ny mpiasan'ny Blue Ventures, mamporisika anao izahay hanao tatitra ny zavatra tsy
mety nataonao. Horaisinay am-pitandremana ireo tatitra rehetra ary hanolo-tena
hanadihady tsara ny tatitra rehetra. Ny lalàna momba ny famoahana ny
tombontsoam-bahoaka any UK 1998 dia manome fiarovana ny mpiasa amin'ny fijaliana na
ajanona ny fifanarahan'izy ireo noho ny 'whistleblowing' ary hampiharanay izany fiarovana
izany ho an'ny mpiasa na aiza na aiza no iasan'izy ireo manerantany. Na izany aza, raha tsy
nantsoina tamim-pinoana ilay fomba (ohatra noho ny antony ratsy na fanenjehana ny tena
manokana), ary nanatsoaka ny fanadihadiana fa nanimba na nanelingelina ilay tatitra, dia
mety iharan'ny famaizana ianao.
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