
Jistota a bezpečí v každé chvíli

Etický kodex pracovníků Anděla Strážného

ETICKÝ KODEX

tísňové péče Anděl Strážný, z.ú.

Etické zásady

Sociální práce je založena na hodnotách demokracie a lidských práv. Pracovníci AS, z.ú. proto ctí a
dodržují lidská práva a zavazují se k dodržování tohoto etického kodexu. Sociální pracovník se dále řídí
etickým kodexem sociálního pracovníka České republiky.

Obecné zásady etického chování pracovníků ve vztahu ke klientům a organizaci

Pracovník v přímé péči;

● vede klienty k uvědomění si vlastní hodnoty a sebeúcty,

● je si vědom zranitelnosti a křehkosti cílových skupin osob, se kterými pracuje,

● respektuje individuální rozdíly v samostatnosti a dovednostech klientů,

● podporuje a respektuje projevování vůle klienta před vůlí rodinných příslušníků a dalších třetích
osob,

● nikdy nejedná za klienta a podporuje klienta v roli partnera v samostatném jednání a konání,

● respektuje právo každého jedince na seberealizaci v takové míře, aby mohl uplatnit své
dovednosti, schopnosti a plnit si svá přání dle své vlastní vůle,

● uvědomuje si, že jeho vůle může být odlišná od klientovi vůle,

● je vždy nápomocen klientovi při řešení jeho situace a zachovává rovný přístup - všem klientům
pomáhá se stejným úsilím bez ohledu na osobní hodnoty a sympatie,

● respektuje každého klienta jako jedinečnou osobnost bez ohledu na jeho etnickou příslušnost, rasu
či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, pohlaví, rodinný stav, zdravotní stav, sexuální orientaci,
ekonomickou situaci, náboženské vyznání, nebo politické názory,

● chrání klientovo právo na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Data a informace o klientovi
v žádném případě nesděluje třetím osobám mimo organizaci AS, s vyjímkou součinnosti v trestním
řízení. V rámci organizace se osobní záležitosti klienta řeší pouze v bezpečném prostředí
sociálních pracovníků či pracovníků v sociálních službách, kteří si uvědomují svůj závazek
mlčenlivosti.
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● dbá na svůj profesní rozvoj, díky kterému pomáhá zvyšovat kvalitu poskytování sociální služby,

● respektuje znalosti a zkušenosti svých spolupracovníků, rozdílné názory vyjadřujeme vhodným
způsobem, na vhodném místě a nesnižujeme kolegy v očích ostatních spolupracovníků, ani
klientů,

● podporujeme dobré vztahy na pracovišti a vzájemnou spolupráci, která vede k fungující organizaci
jak uvnitř, tak navenek,

● jedná vůči veřejnosti vstřícně a tak, aby nepoškozoval dobré jméno organizace.

Původní verze 1. 2. 2020
Aktualizováno v celém rozsahu, s platností ode dne 1. 3. 2022
Odpovědná osoba: Bc. Soňa Houfková
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