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Středisko výchovné péče Orlíček Přední Chlum, o. p. s. 
Přední Chlum 23, 262 56 Milešov 

tel.: +420 702 062 681 

e-mail: orlicekprednichlum@seznam.cz     web: www.orlicekprednichlum.cz 

IČ: 24263516    DIČ: CZ24263516 

 

 

 

Etický kodex 
 

Všichni pracovníci organizace jsou povinni dbát na dodržování základních lidských práv a 

svobod tak, jak jsou vyjádřena v Listině základních práv a svobod, Všeobecné deklaraci 

lidských práv, Úmluvě o právech dítěte, Občanském zákoníku a v dalších obecně 

závazných právních předpisech vztahujících se k výkonu jejich povolání, a to včetně 

prevence syndromu CAN (syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte).  

 

Etický kodex je souborem pravidel doplňujících obecně závazné právní předpisy. 

 

Etické zásady 

-   práva dítěte, jeho nejlepší  zájem, prospěch a blaho je naším předním hlediskem při péči    

    o každé dítě  

-   péče o děti a zajišťování SPO je pro naše pracovníky posláním.  

- podporujeme uspokojování individuálních potřeb dítěte s respektováním jeho osobnosti, 

životních zvyků, duchovních potřeb, intimity a lidské důstojnosti.  

- respektujeme jedinečnost každého dítěte bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost 

nebo náboženské vyznání 

- spolupracujeme s pěstouny, biologickými rodiči dítěte v pěstounské péči/v péči osoby v 

evidenci 

- ke svým pracovním úkolům přistupujeme s maximální profesionální odpovědností 

- dbáme na to, aby při výkonu práva dítěte nedocházelo k omezování práv druhých osob  

- chráníme důstojnost a lidská práva dětí, bereme ohled na práva a povinnosti osob 

odpovědných za výchovu (dále jen „OOV“), pokud to není v rozporu se zájmy dětí 

- respektujeme právo OOV na podání stížnosti na chování pracovníků vůči jeho osobě či 

dítěti v pěstounské péči 

- pracovníci jsou povinni informovat dítě i OOV na možnosti a podmínky podání 

stížnosti 

- chráníme a respektujeme právo dětí na soukromí a ochranu osobních údajů 

- zachováváme důvěrnost informací o dětech, pěstounech/osobách v evidenci, o 

biologických rodičích dítěte a mlčenlivost o skutečnostech, o nichž jsme se dozvěděli v 

souvislostech s výkonem SPO; data a informace požadujeme s ohledem na potřebnost 

při zajištění péče, která má být dítěti a rodině poskytnuta 

- pracovník organizace nesmí navázat intimní a sexuální vztah s dítětem či jeho blízkými 

osobami 

- chováme se slušně, jsme společensky korektní 

- pracujeme s rodinami tak, abychom zajistili trvale stabilní a bezpečné prostředí pro 

vývoj dítěte a rozvoj jeho potenciálu s ohledem na jeho budoucnost 

- klademe důraz na respektování potřeb dítěte, vytváření pozitivních vztahů v rámci úzké 

i širší rodiny, pomáháme vytvářet rodinám vztahovou síť 

- adekvátně reagujeme na náročné situace v rodinách a přinášíme reálná řešení 
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- předcházíme vzniku a eskalaci konfliktů nabídkou rozvoje znalostí a rodičovských 

kompetencí 

- zajišťujeme služby potřebné pro výkon náhradní rodinné péče, rodinné a výchovné 

poradenství a spolupracujeme s dalšími organizacemi a institucemi v oblasti péče o 

rodiny a ohrožené děti 

- naším cílem je poskytovat kvalitní a v místě dostupné služby multidisciplinárního týmu 

pod jednotným metodickým vedením 

- podporujeme vytváření vztahu k náhradním rodičům, respektujeme vazby dítěte na 

biologické rodiče, příbuzné, blízké osoby i jeho vazby na přirozené sociální prostředí 

- informace, které jsou nám sděleny, považujeme za důvěrné 

- dbáme na posilování identity rodiny a dítěte, protože je nezbytnou složkou zdravé 

osobnosti. Učíme je pracovat s informacemi o minulosti dítěte a vytvářet v něm vědomí 

rovnocennosti bez diskriminujícího označení 

- naše zásady: 

 zásada profesionality – poskytujeme jen ty služby, které jsou zajišťovány plně 

kvalifikovanými zaměstnanci s dostačenou zkušeností s prací s danou cílovou 

skupinou. Zajišťujeme jednotné metodické vedení celého týmu a externí supervizní 

podporu. 

 zásada diskrétnosti - sociální pracovník považuje všechna sdělení uživatele nebo 

zájemce o službu za důvěrná, je vázán mlčenlivostí o všech získaných informacích 

o uživateli či zájemci, a to i po ukončení pracovního poměru 

 zásada bezplatnosti – sociální služba je poskytována oprávněnému uživateli zdarma 

 zásada respektování individuálních potřeb a svobodné volby uživatelů služby 

 zásada partnerství - sociální pracovník jedná s uživatelem jako s partnerem, který 

disponuje potenciálem ke změně své situace 

 zásada rovnosti - služba je poskytována bez ohledu na sociální postavení, rasovou 

příslušnost, náboženské vyznání, pohlaví, věk atd. 

- podílíme se na vytváření kvalitních pracovních a mezilidských vztahů na pracovišti 

- při vystupování na veřejnosti dbáme zájmů zaměstnavatele 

- vyvarujeme se jakéhokoliv jednání, které by poškozovalo dobré jméno zařízení 

- máme právo na projevení svého postoje formou informace nebo stížnosti a na řešení 

daného problému 

- jsme povinni se dále vzdělávat a prohlubovat svoji kvalifikaci a způsobilost pro výkon 

své profese 

  

Každý pracovník organizace má povinnost se Etickým kodexem řídit.  

 


