Etický kodex pracovníka Centra sociálních
slu eb pro seniory Pohoda, p.o.
Ú elem Etického kodexu je stanovit standardy chování pracovník pe ovatelské slu by a
informovat u ivatele, jejich rodiny a ve!ejnost o p!ístupu, který lze od naší slu by o ekávat.
Etický kodex je soubor norem a pravidel, která jsou dodr ována p i poskytování
sociální slu by a zaru"ují zavád#ní a napl$ování Standard& kvality sociálních slu eb.

1. Etické zásady
a)
b)

c)
d)

Dbáme na dodr ování lidských práv u skupin i jednotlivc v souladu s Listinou lidských
práv a svobod a v souladu s dalšími dokumenty a prameny lidských práv.
Respektujeme jedine nost ka dého lov*ka bez ohledu na jeho p vod, etnickou
p!íslušnost, rasu i barvu pleti, mate!ský jazyk, v*k, zdravotní stav, sexuální orientaci,
ekonomickou situaci, nábo enské a politické p!esv*d ení a bez ohledu na to, jak se
podílí na ivot* celé spole nosti.
Respektujeme právo ka dého lov*ka na seberealizaci v takovém rozsahu, aby
sou asn* nedocházelo k omezení stejného práva u jiných lidí a usilujeme o vytvá!ení
takových podmínek, ve kterých mohou u ivatelé svá práva napl+ovat.
Stavíme svou profesionální odpov*dnost nad soukromé zájmy a slu by poskytujeme
s veškerou odbornou schopností, kterou máme.

2. Pravidla etického chování pracovník&
Ve vztahu k u ivatel&m:
a) Dodr ujeme pravidla slušného chování a b* ného spole enského styku. Jednáme
s ka dým lov*kem jako s jedine nou lidskou bytostí.
b) Jednáme tak, abychom chránili d stojnost a lidská práva u ivatel . Jednáme s u ivateli
v dy s úctou a respektem k jejich soukromí a individualit*.
c) Vedeme individuálním p!ístupem u ivatele v rámci jejich mo ností k v*domí
odpov*dnosti sám za sebe.
d) Pomáháme všem u ivatel m se stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace.
e) Chráníme a respektujeme právo u ivatele na soukromí a d v*rnost jeho sd*lení. Data a
informace po adujeme v dy s ohledem na zajišt*ní kvalitní sociální slu by, která má být
u ivatelovi poskytnuta a o pot!ebnosti a pou ití t*chto dat a informací u ivatele
informujeme.
f) Napomáháme svým jednáním a chováním k vytvá!ení nekonfliktního prost!edí.
g) Hledáme mo nosti, jak zapojit a podpo!it u ivatele v procesu !ešení jejich problém .
Ka dý u ivatel je v dy rovnocenným partnerem, který spolurozhoduje a dle úrovn*
svých fyzických a duševních sil se také spolupodílí na poskytování pomoci.
h) Chováme se tak, abychom nezavdali p!í inu zcizení i poškození majetku u ivatele.
i) Dbáme o to, aby u ivatel obdr el veškeré pot!ebné informace a slu by, na které má
nárok. U ivatel musí být sou asn* pou en i o povinnostech, které z poskytnutých slu eb
vyplývají.

Ve vztahu k organizaci:
a)
Ctíme hodnoty, o které se opírá všechna innost v organizaci – poslání organizace,
principy a cíle poskytování slu by.
b)
Odpov*dn* plníme své povinnosti vyplývající ze závazku k zam*stnavateli a podílíme se
na vytvá!ení dobrých pracovních vztah v organizaci.
c)
Chováme se tak, abychom nezavdali p!í inu zcizení nebo poškození majetku organizace.
d)
Podílíme se na tvorb* a praktickém uplat+ování pracovních postup , metodik, sm*rnic
apod. tak aby úrove+ poskytovaných slu eb byla co nejvyšší.
e)
Vystupujeme a dbáme na zájmy organizace. Informace, které podáváme, musí být
v souladu s našimi kompetencemi.
f)
Nevy adujeme ani nep!ijímáme v souvislosti s výkonem zam*stnání soukromé dary,
úsluhy a laskavosti, ani ádná jiná zvýhodn*ní, která by mohla ovlivnit nebo zdánliv*
ovlivnit naše rozhodování i zp sob poskytování slu by a narušit profesionální p!ístup ke
sv*!eným povinnostem.
g)
Dbáme na udr ení a zvýšení presti e organizace. I v mimopracovní dob* vystupujeme
tak, abychom nesni ovali d v*ru v o ích ve!ejnosti. Zachováváme ml enlivost o v*cech,
které by mohly poškodit oprávn*né zájmy organizace. V rámci svých mo ností se
sna íme zabra+ovat jakémukoliv jednání, které poškozuje jméno naší organizace.
h)
Ve svém vystupování dbáme na zájmy organizace a informace, které podáváme musí
být v souladu s našimi kompetencemi a musí chránit dobré jméno organizace.
i)
Dbáme o sv j odborný r st a jsme odpov*dni za své celo ivotní vzd*lávání a výcvik.
Ve vztahu ke svým spolupracovník&m:
a)
Dodr ujeme pravidla slušného chování a b* ného spole enského styku.
b)
Respektujeme znalosti a zkušenosti svých spolupracovník a ostatních odborných
pracovník , úzce s nimi spolupracujeme a zvyšujeme tak kvalitu sociální slu by.
c)
Respektujeme rozdíly v názorech a praktické innosti spolupracovník a ostatních
odborných a dobrovolných pracovník a kritické p!ipomínky k nim vyjad!ujeme
vhodným zp sobem, na vhodném míst*, ve vhodný as a nikdy ne p!ed klientem i
adatelem o slu bu. Respektujeme organiza ní strukturu za!ízení a ke všem svým
spolupracovník m p!istupujeme s úctou a uznáním.
d)
Chováme se tak, abychom nezavdali p!í inu zcizení nebo poškození majetku
spolupracovník .
Ve vztahu k odbornosti:
a)
Dbáme na udr ení a zvyšování presti e svého povolání.
b)
Zvyšujeme neustále odbornou úrove+ své práce a prost!ednictvím nových p!ístup a
metod poskytujeme našim klient m slu by, které pot!ebují.
Ve vztahu ke spole"nosti:
a) Máme právo a povinnost upozor+ovat širokou ve!ejnost a p!íslušné orgány na p!ípady
porušování zákon a oprávn*ných zájm ob an .
b) Zavazujeme se o zlepšování ivotních podmínek a zvyšování sociální spravedlnosti pro
u ivatele tím, e upozor+ujeme na nedostatky a pozitivn* ovliv+ujeme spole enské
mín*ní.
c) P sobíme na okolí tak, abychom sni ovali mo né p!edsudky ve!ejnosti v i našim
u ivatel m, spolupracujeme s ostatními organizacemi, institucemi, rodinou a celkovou
situaci našich u ivatel se sna íme p!ibli ovat b* nému zp sobu ivota ve spole nosti.

Závaznost etického kodexu
P!i vydávání tohoto Etického kodexu bylo pou ito všech platných p!edpis o sociálním
zabezpe ení, sociální ústavní pé i, ob anského zákoníku, ve zn*ní pozd*jších p!edpis a úprav a
standard kvality sociálních slu eb.
Etický kodex je sou ástí vnit!ních p!edpis a je závazný pro všechny zam*stnance Centra
sociálních slu eb pro seniory Pohoda, p.o.
Nedodr ení pravidel vyjád!ených v tomto kodexu pracovníkem je porušením pracovní kázn* a
m e být pova ováno za porušení pracovní kázn* zvláš< hrubým zp sobem se všemi
vyplývajícími d sledky.

V Bruntále dne 1.1.2015

