
Etický kodex pracovníků SaSM – DDM Brno-Žabovřesky

Etický kodex našeho Střediska, ke kterému se hlásí zaměstnanci i dobrovolní spolupracovníci, vychází z křesťanské 
hodnotové orientace,  osoby Ježíše Krista a preventivního výchovného stylu Dona Boska, který počítá s duchovním 
rozměrem člověka. Kodex se nezabývá požadavky danými zákonem, neboť je považuje za pevně dané. Jeho cílem je  
přispívat  ke  zkulturňování  prostředí  našeho  školského  zařízení,  především  v oblasti  etiky  jednání  a  čitelnosti  a 
poctivosti úmyslů. Vychází z něj naše chování, jednání a vztahy ke klientům, k sobě navzájem i k životnímu prostředí.
 
Etické zásady obecně
• Ctíme  jedinečnost  každého  člověka  bez  ohledu  na  jeho  původ,  etnickou  a  rasovou  příslušnost,  ekonomickou 

situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.
• Jednáme s vědomím, že naše chování je vzorem pro klienty Střediska.
• Na základě znalostí, dovedností a zkušeností pomáháme jednotlivcům i skupinám při jejich rozvoji a při řešení  

konfliktních situací.
• Ke svému povolání přistupujeme jako k poslání.
Etické zásady ve vztahu ke klientům
• Vedeme klienty k odpovědnosti za vlastní život a jednání a k zodpovědnému plnění povinností přiměřených jejich 

věku.
• Ke klientům přistupujeme se vstřícností a přátelským přijetím.
• Ve svém chování jsme transparentní a pro klienty srozumitelní. Jasným a přijatelným způsobem vymezujeme naše  

očekávání ve vztahu k nim, hranice a pravidla chování a důsledky plynoucí z jejich překračování.
• Vedeme  klienty  k respektování  důstojnosti  každého  člověka  a  křesťanské  víry.  Učíme  je  slušnému  chování 

k pedagogům, sobě navzájem i zařízení Střediska. 
• Zachováváme  mlčenlivost  o  skutečnostech,  které  jsme  se  dozvěděli  v souvislosti  s  působením  v programech 

Střediska  a  které  se  vztahují  ke  klientům,  s výjimkou  pedagogických  konzultací  a  porad  v rámci  Střediska. 
V ostatních  případech  nás  této  povinnosti  může  zbavit  pouze  klient  nebo  jeho  zákonný  zástupce  písemným 
prohlášením. Současně jsme si vědomi povinnosti informovat na příslušných místech o závažných skutečnostech 
týkajících se klientů.

• Neřešíme s klienty ani před nimi interní záležitosti Střediska.
Etické zásady ve vztahu k zaměstnavateli
• Odpovědně plníme povinnosti  vyplývající  ze závazků k zaměstnavateli.  Rozhodnutí  zaměstnavatele  přijímáme 

s respektem a loajalitou.
• Zaměstnavatel vytváří takové podmínky, které umožňují členům pracovního týmu závazky přijmout a uplatňovat je 

v souladu s tímto kodexem.
• Udržujeme a podporujeme atmosféru spolupráce. 
• Zavazujeme se nezamlčovat sexuální obtěžování a protizákonné jednání.
Etické zásady kolegiality
• Respektujeme znalosti a zkušenosti kolegů a ostatních odborných pracovníků a spolupracujeme s nimi. 
• Respektuje rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegů a ostatních odborníků. Připomínky k nim vyjadřujeme 

vhodným způsobem, začínáme přímým rozhovorem s nimi, dále příp. přímým nadřízeným.
• Upřednostňujeme týmovou spolupráci před separací a individuálním pojetím služby.
• Přispíváme k dobrému pracovnímu klimatu a svou práci vidíme v širším kontextu společného díla ve Středisku. 
Etické zásady odbornosti a povolání
• Dbáme na zvyšování, případně udržování prestiže daného typu služby.
• Snažíme se o zvyšování odborné úrovně, profesionality své práce a vlastního celoživotního vzdělávání a rozvoje.
• Nepřekračujeme hranice vlastních kompetencí, uvědomujeme si a respektujeme vlastní limity a v případě potřeby 

požádáme o pomoc. 
• Při své práci zohledňujeme schopnosti a možnosti klientů.
• Využíváme různých nástrojů pro získávání zpětné vazby.
• Snažíme se o to, aby ve vztahu mezi Střediskem a jinými organizacemi poskytujícími podobné služby nepřevládla 

rivalita a nekonstruktivní konkurence.
• Zavazujeme se dbát o dobrou pověst a dobré jméno Střediska.
• Budujeme zdravé vztahy s klienty, aniž bychom je přitom vázali na svou osobu. 

Za hrubé porušení tohoto kodexu se považuje mj.: šíření pomluv, úmyslné zadržování podstatných informací, šíření 
dezinformací,  vynášení  interních  informací,  vyhrožování  a  ponižování,  nadávky,  výsměch,  agresivita  a  nedůstojné 
zacházení ze strany nadřízených.

S kodexem jsem se seznámil a svůj souhlas s jeho obsahem stvrzuji podpisem: 

V Brně dne ..................... celé jméno: .............................................. podpis: .....................................


