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ETICKÝ KODEX

pracovníku Diakonie CCE - strediska BETLÉM,
I ********************************************************************

Tento etický kodex definuje a stanovuje základní pravidla jednání a chování všech
pracovníku Diakonie CCE - strediska BETLÉM (zamestnancu i dobrovolníku) ve vztahu
k uživatelum služeb a jejich rodinám. Tento kodex vychází z etického kodexu sociálních
pracovníku a etického kodexu pracovníku Diakonie CCE.

Motto:

"Jak byste chteli, aby lidé jednali s vámi, tak vy jednejte s nimi;
v tom je celý Zákon, i Proroci. "

Bible, Matoušovo evangelium 7, 12

1. Etické zásady

1.1. Sociální služby, které Diakonie CCE - stredisko BETLÉM (dále jen "stredisko") poskytuje,
jsou založeny na hodnotách demokracie, lidských práva jedinecnosti každého cloveka. Pracovníci
strediska proto dbají na dodržování lidských práv u skupin a jednotlivcu tak, jak jsou vyjádreny v
Charte lidských práv Spojených národu, v Úmluve o právech dítete, Charte práv zdravotne
postižených ci Charte práv senioru. Dále se rídí zákony tohoto státu, které se od techto kodexu
odvíjejí a zásadami krestanské etiky

1.2. Pracovník strediska (dále jen "pracovník") respektuje jedinecnost každého cloveka bez
ohledu na jeho puvod, etnickou príslušnost, rasu ci barvu pleti, materský jazyk, vek, zdravotní stav,
sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické presvedcení a bez ohledu na to,
jak se podílí na živote celé spolecnosti.

1.3. Pracovník respektuje právo každého jedince na seberealizaci v takové míre, aby soucasne
nedocházelo k omezení stejného práva druhých osob.

1.4. Pracovník pomáhá jednotlivcum, skupinám, komunitám a sdružení obcanu svými znalostmi,
dovednostmi a zkušenostmi pri jejich rozvoji a pri rešení konfliktu jednotlivcu se spolecností a jejich
následku.

1.5. Pracovník musí, behem své cinnosti v organizaci, dávat prednost profesionální odpovednosti
pred svými soukromými zájmy. Služby, které poskytuje, musí být na nejvyšší odborné úrovni.

1.6. Jako další normy pro vzájemné soužití a i normy svého jednání prijímáme ucení Pána Ježíše
Krista, tak jak je zaznamenáno v Písmu Svatém.
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2. Pravidla etického chování pracovníku

2. 1. Ve vztahu k uživateli služeb
,

!

2.1.1. Pracovník vede uživatele sociálních služeb poskytovaných strediskem (dále jen "uživatele")
k vedomí vlastní odpovednosti. Pracovník musí podporit možnost kvalifikovaného rozhodnutí, tedy
rozhodnutí, které je cineno se znalostí všech relevantních informací a zrejmých dusledku.
Pracovník hledá možnosti jak zapojit uživatele do procesu rešení jeho problému.

2.1.2. Pracovník jedná tak, aby chránil dustojnost a lidská práva uživatelu. Tato zvlášte citlivá
oblast je upravena ve zvláštních dokumentech strediska.

2.1.3. Pracovník pomáhá se stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace všem uživatelum,
není prípustné rídit se sympatiemi ci antipatiemi.

2.1.4. Pracovník chrání právo na soukromí uživatelu. Základním soukromým prostorem uživatelu
pobytových služeb jsou jejich pokoje. Pri vstupu do pokoje je potreba respektovat soukromí
obyvatel a bez jejich dovolení svévolne nevstupovat. Uživatel má právo si svuj pokoj zamykat. Na
dvoulužkových pokojích je žádoucí zajistit zabezpecené místo na uložení soukromých vecí.

2.1.5. Pracovník, který se behem své služby setkává s intimními a duvernými informacemi, je
vázán mlcenlivostí. Uživatel (popr. jeho zákonný zástupce) musí být informován o tom, jaká data o
nem jsou shromaždována a úcel, ke kterému budou použita. Intimní a duverné informace o
uživateli nelze jiným než oprávneným osobám poskytnout bez jeho souhlasu.

2.1.6. Každý uživatel (popr. zákonný zástupce) má právo být úplne a pravdive informován o
prubehu služby a o všech skutecnostech, které se jej dotýkají.

2.1.7. Poskytované sociální služby musí být organizovány tak, aby jejich uživatel mel prostor
svobodne hovorit o svých práních a potrebách.

2.1.8. Pracovník musí dávat uživateli prostor být sám sebou a nesmí mu bránit podstupovat
primerené riziko, které je duležitou složkou života a muže vést k osobnostnímu rozvoji a poznání.

2.1.9. Pracovník respektuje právo uživatele zvolit si zpusob oslovování. Tykání mezi
zamestnancem a uživatelem je možné pouze tehdy, když jde o oboustranné svobodné rozhodnutí.
V profesionálním vztahu je však normální vykat, címž projevujeme dostatecnou úctu druhému
cloveku. Tykání je prijatelné ve vztahu k detem, tak jako je tomu bežne ve spolecnosti.

2.1.10. Pracovník musí postupovat tak, aby mezi ním a uživatelem nevznikl vztah vzájemné
závislosti.

2.1.11. Prijímání daru v souvislosti s poskytovanou službou není prijatelné. Jsou situace, kdy je
problematické dar neprijmout. Takto prijatý dar je treba vždy legalizovat. Penežní dar bude predán
do pokladny strediska tzn. bude na nej vydán doklad. Jiný dar dle formy bude predán kolektivu
k spolecnému použití napr. káva a pochutiny nebo bude využit k výzdobe spolecných prostor.

2.1.12. Když se pracovník v prímé péci ocitne v situaci, kdy je zapotrebí uživatele v detském a
mladém dospelém veku ukáznit, musí si pocínat tak, aby v co nejvyšší míre zachoval jeho
dustojnost.

2.1.13. Pracovník musí mít na mysli primerenost nároku na uživatele v detském veku zejména
v pedagogickém pusobení, aby netrpeli castým neúspechem z cetnosti a obtížnosti cinností a
úkolu, nebo naopak necinností.

2.2. Ve vztahu ke svému zamestnavateli

2.2.1. Pracovník pracuje odpovednea plní své povinnosti vyplývající ze závazku ke svému
zamestnavateli.

2.2.2. Pracovník chrání dobré jméno organizace na verejnosti a pri plnení svých pracovních
povinností postupuje tak, aby nebudil pohoršení.
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2.2.3. V zamestnavatelské organizaci spolupusobí pri vytvárení takových podmínek, které umožní
sociálním pracovníkum v ní zamestnaným prijmout a uplatnovat závazky vyplývající z tohoto
kodexu.

2.2.4. Pri své cinnosti musí pracovník postupovat p~dle stanovených postupu a vnitrních
organizacních norem strediska. Tyto nesmí svévolne porušovat.

2.2.5. Pracovník se zdrží kritiky organizace a postupu práce pred uživatelem služeb, prípadnou
kritikuci nesouhlas vyjádrí svému vedoucímu, poprípade jinému odpovednému pracovníkovi.

2.2.6. Pokud pracovník zjistí skutecnosti, které jsou v rozporu s danou metodou práce, s dobrými
mravy, ci v rozporu s právním porádkem, musí neprodlene o techto skutecnostech informovat
svého nadrízeného pracovníka, nebo jiného odpovedného pracovníka, kterému duveruje.

!

2. 3. Ve vztahu ke svým kolegum

2.3.1. Pracovník respektuje znalosti a zkušenosti svých kolegu a ostatních odborných pracovníku.
Vyhledává a rozširuje spolupráci s nimi a tím zvyšuje kvalitu poskytovaných sociálních služeb.
Každý pracovník je soucástí týmu a má definované pole své pusobnosti. Jako clen týmu je
oprávnen vyžadovat podporu ostatních clenu týmu a je povinen ji jiným clenum poskytnout

2.3.2. Pracovník respektuje rozdíly v názorech a praktické cinnosti kolegu a ostatních odborných
a dobrovolných pracovníku. Kritické pripomínky k nim vyjadruje na vhodném míste vhodným
zpusobem. Nedopouští se kritiky svých kolegu pred uživatelem služeb.

2. 4. Ve vztahu ke svému povolání a odbornosti

2.4.1. Pracovník dbá na udržení a zvyšování prestiže svého povolání.

2.4.2. Neustále se snaží o udržení a zvýšení odborné úrovne práce a uplatnování nových
prístupu a metod.

2.4.3. Pusobí na to, aby odbornou práci provádel vždy kvalifikovaný pracovník s odpovídajícím
vzdeláním.

2.4.4. Je zodpovedný za své soustavné celoživotní vzdelávání a výcvik, což je základ pro udržení
stanovené úrovne odborné práce a schopnosti rešit etické problémy. Úcastní se vzdelávání
organizovaného organizací a aktivne vyhledává oblast ve svém oboru, ve které si potrebuje svou
kvalifikaci rozšírit.

2.4.5. Pro svuj odborný rust využívá znalosti a dovednosti svých kolegu a jiných odborníku,
naopak své znalosti a dovednosti rozširuje v celé oblasti práce.

2.4.6. Každý pracovník má povinnost a právo úcastnit se supervize, která je podporou jeho
cinnosti a preventivním nástrojem proti syndromu vyhorení.

2. 5. Ve vztahu ke spolecnosti

2.5.1. Pracovník se casto dostává do situací, kdy pusobí jako pruvodce uživatele ci vystupuje jako
jeho duverník. V techto situacích musí vždy chránit oprávnené zájmy uživatele.

2.5.2. Pokud doprovází uživatele pri jednání a uživatel jej výslovne nepoverí, do jednání
nevstupuje a vede partnera jednání k prímé komunikaci s klientem.

2.5.3. Uživatel musí být citlive zapojován do života spolecenství, ve kterém žije (mesto, obec),
aby se stal pro své okolí známým a nebyl stigmatizován ci jinak negativne hodnocen.

2.5.4. Každý pracovník svým osobním svedectvím, jednáním ci prístupem pusobí na verejnost
tak, aby ji vedl k prijímání osob s postižením jako osob rovnocenných a plnoprávných.

2.5.5. Mezi verejností existuje množství predsudku a negativních hodnocení lidí s postižením, a
proto musí na verejnosti k uživateli pristupovat zvlášt citlive a obezretne, aby tato hodnocení
nepodporoval.
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2.5.6. Práce v sociálních službách je nesmírne duležitá a cenná, a tak pracovníkum náleží i
odpovídající úcta a vdecnost.

3. Problémové okruhy

Dále zustávají i jiné problematické okruhy jednání a vztahu k lidem s postižením. Tyto pro svou
specificnost a nutnost konkrétnosti reší jiné dokumenty organizace. Jedná se zejména o tyto
oblasti:

1) postup pro podávání stížností,

2) ochrana pred stigmatizací a negativním hodnocením,

3) ochrana a definice práv klientu a oblast stretu zájmu,

4) oblasti, ve kterých klient muže uplatnit svobodnou vuli.

5) pravidla a postupy pro používání restriktivních opatrení

Tento Etický kodex vydává správní rada Diakonie CCE - strediska BETLÉM a vstupuje v platnost
dnem 2.prosince 20007.

V Kloboukách u Brna dne 2. prosince 2007

Petr Hej
reditel aypredsekJalsprávnírady.

Diakonie CCE - 5frediska BETLEM

Diakonie CCE .etrecUsko BETLÉM
Cisarova 394/27
691 72 Klobouky u Brna
ICO: 18.5 10 949
DIC: 299-18510949 (j)

Tomáš Vostrák

místopredseda správní rady
Diakonie CCE - Strediska BETLÉM
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