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1.Základní idea 
 

Pracovník organizace ve jménu toho, že člověk s mentálním postižením  má 
stejná práva a svobody jako ostatní lidské bytosti, poskytuje uživateli 
služby sociální péče. 
 
Tuto ideu naplňují pracovníci Domova při každodenní práci. 
 
 
„ Pokud má lidská bytost lidská práva, 
pak nepřísluší nikomu posuzovat, 
zda si je daná lidská bytost zaslouží.“ 
 
2.Pravidla etického chování pracovníka Domova 
 
2.1. ve vztahu k uživateli služeb 
 

• pracovník vede uživatele k vědomí odpovědnosti sám za sebe 
• pracovník jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva všech uživatelů služeb bez 

rozdílu 
• pracovník pomáhá stejným úsilím a bez jakékoli formy diskriminace všem uživatelům 

služeb – respektuje míru jejich odlišnosti, postižení a zdůrazňuje jejich jedinečnost 
• pracovník chrání a prosazuje právo uživatele na soukromí , důvěrnost sdělení – data a 

informace vyžaduje s ohledem na potřebnost pro zajištění služeb a v součinnosti se 
související směrnicí 

• chrání uživatele před ponižováním, zneužíváním či jakýmkoli vykořisťováním 
• pracovník usiluje o to, aby uživatel využil všech svých schopností a dovedností a 

podporuje ho v jejich rozvíjení 
• pracovník při výkonu své práce odpovídá za bezpečnost a ochranu uživatele a 

vystavuje je pouze přiměřenému riziku, na který má uživatel vzhledem k rozvoji svých 
dovedností právo 

• pracovník hledá možnosti , jak co nejvíce zapojit uživatele do procesu rozhodování o 
vlastní osobě a o řešení vlastních problémů 

 
 
2.2. ve vztahu ke svému zaměstnavateli 
 

• pracovník odpovědně plní své povinnosti vyplývající se závazku (popis pracovní 
činnosti, příkazy nadřízeného apod.) ke svému zaměstnavateli 

• při jednání se svým zaměstnavatelem (nadřízeným) vystupuje jako partner, nicméně 
ve vzájemném respektu 

• v organizaci se snaží ovlivňovat pracovní postupy a jejich praktické naplňování 
s ohledem na co nejvyšší úroveň služeb poskytovaných uživatelům 

 
2.3. ve vztahu ke svým kolegům 
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• pracovník respektuje znalosti, zkušenosti a dovednosti svých kolegů a ostatních 
odborných pracovníků 

• vyhledává a rozšiřuje spolupráci s nimi a tím zvyšuje kvalitu poskytovaných služeb 
• respektuje rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegů, ostatních odborných a 

dobrovolných pracovníků – kritické připomínky k nim vyjadřuje na  vhodném místě a 
vhodným způsobem- je nepřípustné toto řešit před uživateli služeb či jejich 
příbuznými 

 
2.4. ve vztahu ke svému povolání a odbornosti 
 

• pracovník dbá na udržování a zvyšování prestiže svého povolání 
• neustále se snaží o zvyšování odborné úrovně své práce a uplatňování nových přístupů 

a metod 
• je zodpovědný za své soustavné celoživotní vzdělávání, výcvik, což je základ pro 

udržení stanovené úrovně odborné práce a schopnosti řešit etické problémy a dilema 
 
 
3.Etické problémové okruhy 
 
 
Práva a svobody uživatele 

• respektovat právo na ochranu na zachování osobní cti, dobré pověsti, ochranu jména 
• respektovat jeho potřeby, jedinečnost, osobitost 
• respektovat právo na vlastní názor uživatele 
• respektovat právo na zdravotní péči, ekonomické zabezpečení 
• respektovat právo na vzdělávání, výchovu, podporu 
• respektovat právo na vlastní rozhodování 
• respektovat právo na soukromí uživatele,nedotknutelnost obydlí 
• respektovat osobní svobodu a volný pohyb 
• respektovat právo na přiměřené riziko 
• respektovat právo na ochranu osobních údajů 
• respektovat právo vlastnit majetek 
• respektovat právo na ochranu listovního tajemství 
• respektovat svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání 
• respektovat svobodu projevu a práva na informace 
• respektovat volební právo 
• respektovat právo se shromažďovat 
• respektovat právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací 

 
• pokud pracovník obdarovává uživatele,  dává mu dárky, které jsou přiměřené uživateli 
• v dohodě s uživatelem je stanoven způsob vzájemného oslovování 
• hovoří s uživatelem jako je běžné hovořit s jeho vrstevníkem v intaktní společnosti 

 
 
Respekt a úcta k uživateli 

• je mimo jiné vyjádřena i nasloucháním a slyšením názorů, přání a potřeb uživatele 
• k tomu pracovník využívá alternativní komunikační kanály, nepoužívá sugestivních 

otázek, všímá si neverbální komunikace 
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Tolerance 
• pracovník bere názory a přání uživatele vážně 
• je s ním ochoten diskutovat o jeho názorech 
• učí uživatele se rozhodovat 
• toleruje jeho individuální odlišnosti, potřeby a proměnlivost činností 

 
 
Důvěra 

• pracovník důvěřuje uživatelovým schopnostem, jeho vyjádření 
• ponechává uživateli právo na přiměřené riziko – vytváří takové situace, kterým se 

uživatel může vystavit a zabezpečí všechny předvídatelné okolnosti, které jsou pro 
uživatele ohrožující 

• zpřístupní uživateli všechny informace o možných důsledcích jeho rozhodnutí a dává 
mu na výběr z možných řešení 

• pracovník využívá odborných konzultací s ostatními kolegy, aby co nejvíce snížil 
svoji nejistotu a omezování uživatele 

 
Jedinečnost osobnosti 

• pracovník při své každodenní práci vychází z předpokladu, že každý z nás, tedy i 
člověk s postižením je jedinečná, neopakovatelná bytost  

• uživatel má právo na vyjadřování a seberealizaci 
• pracovník uživateli pomáhá individuálním přístupem,podporou, respektováním jeho 

zvláštností chování , vyjadřování v každodenním životě 
 
 
 
Přepis etického kodexu – schváleno vedením 1.1.2009 
 
 
 
          Lenka Reichelová 
                     Vedoucí DOZP 
  

 


