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Název dokumentu: 

Etický kodex pracovníka Domova seniorů Benešov 
 

 

Úvodem : 

Činnost pracovníka Domova seniorů Benešov je založena na hodnotách dodržování lidských 

práv u jednotlivců a skupin tak, jak jsou vyjádřeny v Listině lidských práv a svobod. Dále se 

řídí zákony tohoto státu, usnesením a směrnicemi zřizovatele a vnitřními předpisy. 

 

ZÁSADY : 

 

Pracovník X klient 

 

 Pracovník respektuje jedinečnost každého klienta bez ohledu na jeho původ, etnickou 

příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, 

ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení. 

 Pracovník respektuje právo každého klienta na seberealizaci v míře, aby současně 

nedocházelo k omezení takového práva druhých osob. 

 Pracovník pomáhá klientovi svými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi při jejich 

rozvoji a při řešení konfliktů. 

 Pracovník vede klienty k vědomí, odpovědnosti sám za sebe. 

 Pracovník jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva klientů. 

 Pracovník pomáhá se stejným úsilím všem klientům bez jakékoliv formy 

diskriminace. 

 Pracovník chrání klientovo právo na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Data a 

informace požaduje s ohledem na potřebnost při zajištění služeb. Žádnou informaci o 

klientovi neposkytne bez jeho souhlasu, s výjimkou u osob s omezenou způsobilostí 

k právním úkonům. 

 Pracovníci vedou své klienty k odpovědnosti sám za sebe. Hledají možnosti, jak 

zapojit klienty do procesu řešení jejich problémů. 

 Pracovníci vedou své klienty k největší možné soběstačnosti. 

 

Pracovník X zaměstnavatel 

 

 Pracovník dává přednost své profesní odpovědnosti před svými soukromými zájmy. 

 Pracovník plní odpovědně své povinnosti vyplývající ze závazku ke svému 

zaměstnavateli. 

 

Pracovník X profese 

 Pracovník dbá na udržování a zvyšování prestiže svého povolání. Je zodpovědný za 

své soustavné celoživotní vzdělávání, což je základem pro udržení odborné práce. 

 Pracovník působí na zlepšení podmínek, které zvyšují vážnost a úctu ke kulturám, 

které vytvořilo lidstvo.   

 Pracovník poskytuje služby na nejvyšší odborné úrovni. 

 Pracovníci se neustále snaží o udržení a zvýšení odborné úrovně sociální práce a 

uplatňování nových přístupů a metod. 
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Pracovník X kolegové 

 Pracovníci respektují znalosti a zkušenosti svých kolegů a ostatních odborných 

pracovníků tak, aby se zvýšila kvalita poskytovaných služeb. 

 

Domov seniorů Benešov X veřejnost 

Všichni zaměstnanci mají povinnost: 

 

 Hovořit na veřejnosti o klientech Domova s respektem, úctou, vyzdvihovat spíše jejich 

silné nežli slabé stránky.  

 Pracovníci mají povinnost svým jednáním ke klientům na veřejnosti přistupovat 

takovým způsobem, který by odstraňoval předsudky u veřejnosti (to znamená, že se za 

chování klientů pracovníci nestydí, neokřikují je, ale naopak vyzdvihují jejich silné 

stránky a chovají se k nim s úctou a respektem.) 

 Respektovat individualitu i odlišnosti v chování a vzhledu klientů 

 Umožňovat klientům na veřejnosti vyjadřovat své názory, nestydět se za názory a styl 

vyjadřování klientů.  

 Nelitovat na veřejnosti klienty a nevyvolávat soucit u veřejnosti, naopak vyzdvihovat 

hodnotu každého klienta.  

 Nepoužívat na veřejnosti termíny označující diagnózy u klientů, především pak 

zkomoleniny názvů diagnóz.  

 

 

Alois Kubíček 

Ředitel Domova seniorů Benešov 
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