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ETICKÝ KODEX 

ZAMĚSTNANCŮ DOMOVA             

„SRDCE V DLANÍCH“ 
 

PREAMBULE 

Zaměstnanci Domova „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov (dále jen „Domov“) jsou si 

vědomi toho, že poskytování sociálních služeb je činností, která má významný etický, morální 

a společenský rozměr. Dokladem důležitosti je tento etický kodex, který shrnuje požadavky na 

chování, jednání a lidské postoje všech zaměstnanců organizace.  

PRINCIPY ETICKÉHO CHOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 

KE KLIENTŮM 

Naše práce je založena na respektu k hodnotě lidského života a na důstojnosti našich klientů. 

Podporujeme a chráníme fyzickou, duševní, emocionální a duchovní integritu člověka a 

individuálně přistupujeme ke každému klientovi. Respektujeme základní lidská a občanská 

práva našich klientů, zajišťujeme a sledujeme jejich dodržování. Usilujeme o vytváření 

takových životních podmínek, ve kterých je možné naplňovat všechny principy práce s lidmi 

se zřetelem na jejich znevýhodnění.  

K ZAMĚSTNAVATELI A KE KOLEGŮM 

V zaměstnavatelské organizaci spolupůsobíme při vytváření takových podmínek, které nám 

zaměstnancům umožní přijímat a uplatňovat závazky vyplývající z příslušných právních 

předpisů a z tohoto etického kodexu. Důležitým prvkem interpersonálních vztahů je úcta, 

kolegialita a pomoc druhému, rozdělení příslušných kompetencí tak, aby naše práce vedla k 

plnění vytyčených cílů.  

KE SPOLEČNOSTI 

Všichni jsme součástí místní, regionální a obecně občanské společnosti, která nás obklopuje. 

Vstupujeme do vzájemných vztahů s ostatními lidmi a komunikujeme s veřejností. Při plnění 

pracovních povinností dáváme přednost profesionální odpovědnosti před svými soukromými 

zájmy a snažíme se poskytovat smysluplné sociální služby našim spoluobčanům na nejvyšší 

odborné úrovni.  

ZÁVĚR 

Uvědomujeme si nebezpečí, která mohou vyplývat z mocenské převahy poskytovatele sociální 

služby nad klientem, který je na některé z forem pomoci, péče nebo podpory závislý.  

Etický kodex zaměstnanců Domova vychází zejména z Listiny základních práv a svobod, z 

Ústavy České republiky a z dalších souvisejících zákonů a zákonných ustanovení.  

Tento etický kodex je veřejně dostupný na internetových stránkách Domova. 
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