1.1

Etický kodex - základní ustanovení

1.1.1

elem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování všech pracovník organizace a
informovat ve ejnost o chování, které je oprávn na od nich o ekávat.

1.1.2 Pracovníci dbají na dodržování lidských práv tak, jak jsou vyjád eny v Listin lidských práv a

svobod, ídí se zákony našeho státu a závaznými p edpisy, platnými pro výkon jejich povolání.
1.2

Etický kodex - ve vztahu k uživateli

1.2.1 Pomáháme lidem, kte í o naši pomoc požádají nebo ji pot ebují bez ohledu na národnost, rasu,

víru, v k, pohlaví, politické p esv
1.2.2

ení, ekonomickou situaci a spole enské postavení.

istupujeme ke každému lov ku jako k jedine né lidské bytosti s pochopením, úctou, empatií,
trp livostí a reagujeme na jeho pot eby.

1.2.3 Respektujeme d stojnost každého lov ka, jeho soukromí, d

rnost jeho sd lení a
neposkytujeme žádnou informaci bez jeho souhlasu, pokud by tímto nedošlo k akutnímu ohrožení
jeho života. Nikdo nesmí zneužívat ve vztahu ke klientovi jeho d ru a závislost jakýmkoliv
zp sobem.

1.2.4 S klienty zacházíme s úctou, taktem a pochopením.
1.2.5 Nezneužíváme uživatele ve sv j prosp ch i prosp ch organizace nebo n koho jiného.
1.2.6 Každý klient je pro nás rovnocenným partnerem, který dle úrovn svých fyzických a psychických

sil spolurozhoduje a také se spolupodílí na poskytování služeb.
1.2.7 Pracovníci nevyžadují ani nep ijímají dary a žádná zvýhodn ní, která by mohla ovlivnit

rozhodování o služb nebo narušit profesionální p ístup ke klientovi nebo jež by bylo možno
považovat za odm nu za práci, která je jeho povinností.
1.2.8 Pracovník vede uživatele k samostatnosti, aktivizuje ho, motivuje, podporuje a usiluje o to, aby

klient využil všech svých sou asných schopností a u í ho novým dovednostem.
1.3

Etický kodex - ve vztahu k zam

stnavateli a ke svým spolupracovník m

1.3.1 Pracovníci plní odpov dn své povinnosti vyplývající ze závazk k organizaci, za svou práci nesou plnou
odpov dnost a snaží se o to, aby úrove služeb byla co možná nejvyšší.
1.3.2

astní se akcí, které organizace po ádá, p ispívá dle možností k jejímu rozvoji.

1.3.3 V pr hu pracovní innosti dávají vždy p ednost své profesionální odpov dnosti p ed svými soukromými
zájmy.
1.3.4 Respektují a dodržují pokyny svých nad ízených a ostatních odborných pracovník a využívají znalostí a
zkušeností svých koleg .
1.3.5

i zavád ní do praxe respektují a podporují nové p ístupy a metody práce a postupy, které vyplývají ze
závazných norem nebo pot eb organizace.

1.3.6 Základem vztah mezi pracovníky je vzájemn estné, slušné a spole ensky korektní chování. Kritické
ipomínky v i ostatním pracovník m organizace eší p ímo s nimi nebo na domluvené sch zce s
ímým nad ízeným pouze na pracovišti a nikdy ne p ed klientem a jinými osobami.
1.3.7 Všichni pracovníci dbají na udržení a zvyšování prestiže svého povolání a organizace. I v mimopracovní
dob vystupují tak, aby nesnižovali d ru v o ích ve ejnosti.
1.3.8 Pracovníci jsou povinni soustavn se vzd lávat a udržovat svou kvalifikaci a zp sobilost pro výkon své
profese, získané informace p edávají svým koleg m.
1.3.9 Nehovo í p ed klientem o soukromých pom rech svých koleg bez jejich svolení

