
 
 
E T I C K Ý    K O D E X 
 

1. Obecné etické zásady: 
! Činnost poraden pro ženy a dívky je vykonávána v souladu s právním řádem ČR 

a je založena na hodnotách demokracie a lidských práv 
! Pracovnice poraden respektují základní lidská práva uživatelek/uživatelů služeb 
! Pracovnice předchází diskriminaci a stigmatizaci uživatelek/uživatelů služeb, 

respektuje jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho pohlaví, věk, 
zdravotní stav, původ, národnost, etnickou příslušnost, rasu, barvu pleti, mateřský 
jazyk, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické 
přesvědčení 
 

2. Pravidla etického chování pracovnice: 
Pracovnice poraden ve vztahu k uživatelkám/uživatelům služeb: 

! udržuje profesionální hranici 
! respektuje soukromí, důstojnost a práva uživatelek/uživatelů a dbá na ochranu 

jejich osobních údajů 
! eviduje osobní data a další infomace o uživatelkách/uživatelích služeb 

s ohledem na potřebnost při zajištění služeb, které mají být poskytovány. 
Informace o uživatelkách/uživatelích služeb poskytuje pouze se souhlasem 
uživatelek/uživatelů s výjimkou situací stanovených zákonem 

! poskytuje kvalitní služby na odborné úrovni, v případě, že službu nemůže zajistit 
sama, zprostředkuje služby dalších odborníků nebo organizací 

! respektuje rozhodnutí uživatelky/uživatele o řešení nepříznivé sociální situace 
! nepřebírá odpovědnost za uživatelky/uživatele služeb, posiluje jejich 

kompetence, odpovědnost, soběstačnost a samostatnost při řešení jejich situace 
! k uživatelkám/uživatelům služeb zaujímá nehodnotící postoj a poskytuje jim 

všestrannou podporu 
 
Pracovnice ve vztahu k zaměstnavateli: 

! Respektuje vnitřní pravidla, vnitřní směrnice a metodické pokyny organizace 
! Odpovědně plní pracovní povinnosti vyplývající z náplně práce 
! Hospodárně nakládá s majetkem zaměstnavatele, důsledně šetří jeho hmotný a 

nehmotný majetek 
! Svým přístupem pomáhá vytvořit pracovní prostředí podněcující pracovní a 

osobní rozvoj 
! Dbá na soustavné vzdělávání a profesní rozvoj, aktivně se zapojuje do 

celoživotního vzdělávání s ohledem na svoji profesi a pracovní zařazení 
 
Pracovnice ve vztahu ke spolupracovnicím: 

! Respektuje individualitu a osobnost kolegyň na profesionální úrovni 
! Svým osobním přístupem a pracovním nasazením vytváří pozitivní pracovní 

atmosféru 
! V zájmu uživatelek/uživatelů služeb spolupracuje s ostatními pracovnicemi 


