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Etický kodex CZP LK 

 

Platnost od:  9. 4. 2014 
 
 
 
Etický kodex CZP LK vychází z „Etického kodexu sociálních pracovníků ČR“ a „Mezinárodního etického kodexu sociální 
práce“. 
 
Etický kodex CZP LK stanovuje morální požadavky na vztahy pracovníků organizace ke klientům, k organizaci a ke 
společnosti. Je závazný pro všechny pracovníky organizace, každý pracovník stvrzuje dodržování „Etického kodexu CZP LK“ 
podpisem při uzavírání pracovní smlouvy s organizací, resp. po aktualizaci Etického kodexu. 
 
 
1. Etické zásady 

1) Pracovník je schopný etického jednání. Etické jednání je základním aspektem kvality služby nabízené uživatelům 
služeb sociální práce.  

2) Pracovník organizace respektuje hodnoty demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti, dbá na dodržování 
lidských práv u skupin a jednotlivců tak, jak jsou vyjádřeny mj. ve Všeobecné deklaraci lidských práv, Chartě 
lidských práv Spojených národů, v Úmluvě o právech dítěte apod. Pracovníci dodržují zákony České republiky, mj. 
Ústavu, Listinu základních práv a svobod apod. 

3) Pracovník respektuje jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, 
mateřský jazyk, věk, pohlaví, rodinný stav, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a 
politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti. 

4) Pracovník respektuje právo každého jedince na seberealizaci v takové míře, aby současně nedocházelo k omezení 
stejného práva druhých osob. 

5) Pracovník respektuje práva klienta na soukromí, sebeurčení a autonomii. 
6) Pracovník pomáhá klientovi svými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi při jeho rozvoji, při řešení konfliktů se 

společností a při eliminaci jejich následků. 
7) Pracovník dává přednost profesionální odpovědnosti před svými soukromými zájmy. Služby poskytuje na nejvyšší 

odborné úrovni.  
8) Pracovník provádí pouze činnosti, které jsou v souladu s cíli služby a odpovídají jeho odborné úrovni a pracovním 

kompetencím. 
 
 
 
2. Pravidla etického chování sociálního pracovníka  
 
2. 1. Ve vztahu ke klientovi  

1) Pracovník respektuje klienta jako rovnocenného partnera se všemi občanskými právy a povinnostmi, včetně jeho 
vlastní odpovědnosti ke své osobě. 

2) Pracovník respektuje klientovo právo na sebeurčení, respektuje a podporuje právo klienta na provádění vlastních 
výběrů a rozhodnutí, nezávisle na jejich hodnotách a životních rozhodnutích, za předpokladu, že to neohrozí práva a 
legitimní zájmy druhých.  

3) Pracovník jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva svých klientů.  
4) Pracovník pomáhá se stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace všem klientům.  
5) Pracovník podporuje své klienty k vědomí vlastní odpovědnosti. 
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6) Pracovník podporuje klienta při řešení problémů týkajících se dalších sfér jeho života, a to zejména s ohledem na 
možností zapojení klienta do procesu jejich řešení. 

7) V případě, že klientovo přání je rizikové, upozorní pracovník klienta na toto riziko. Pokud klient o riziku ví a přesto 
jeho přání trvá, pracovník klientovo přání respektuje (tzv. informovaný souhlas). Výjimku tvoří situace, kdy je 
klientovo přání v rozporu s platnými zákony. 

8) Pracovník se zaměřuje na silné stránky klienta a podporuje jejich rozvoj.  
9) Pracovník svoji pomoc klientovi nabízí, nevnucuje ji.  
10) S klientem pracovník jedná s taktem a pochopením. Chrání klientovo právo na soukromí a intimitu. 
11) Pracovník vnímá klienta jako součást rodiny, komunity a společenského a přirozeného prostředí. Usiluje o rozpoznání 

všech aspektů života klienta. 
12) Pracovník chrání klientovo právo na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Data a informace požaduje s ohledem na 

potřebnost při zajištění služeb, které mají být klientovi poskytnuty. Pracovník informuje klienta o potřebnosti a 
použití získaných informací. Informace o klientovi neposkytuje pracovník bez souhlasu klienta.  

13) Důvěrnost informací o klientovi může pracovník porušit pouze na základě vyššího etického požadavku (jako je 
například ochrana života). I v takových případech pracovník jedná s vědomím klienta. 

14) Pracovník poskytuje klientovi pravdivé a úplné informace týkající se poskytované služby. Pracovník neposkytuje 
informace, které by mohly klientovi ublížit, zejména neposkytuje informace o zdravotním stavu klienta, rodinných 
vztazích  apod., nejsou-li klientovi tyto informace jednoznačně známy. 

15) Pracovník podporuje klienta při využívání všech služeb a dávek sociálního zabezpečení, na které má klient nárok. 
Zároveň informuje klienta o povinnostech, které z takto poskytnutých služeb a dávek vyplývají.  

16) Pracovník si je vědom svých odborných a profesních omezení. Pokud s klientem nemůže sám pracovat, předá mu 
informace o dalších formách pomoci.  

17) Pracovník zachovává profesionální postoj, do vztahu s klientem nepřenáší své osobní problémy, přesvědčení a 
postoje. 

18) Pracovník se ani přímo ani nepřímo nezapojí do činnosti, která by mohla být chápána jako přijímání úplatků.  
 
 
2. 2. Ve vztahu ke svému zaměstnavateli 

1) Pracovník odpovědně plní své povinnosti vyplývající ze závazku ke svému zaměstnavateli. 
2) Pracovník chrání dobré jméno organizace, a to jak v pracovní době, tak mimo ni. Pracovník nevystupuje proti 

organizaci, proti poslání a cílům organizace ani proti klientům organizace. Pracovník neuvádí v omyl ani klienty, ani 
pracovníky organizace, ani veřejnost.  

3) Pracovník navrhuje úpravy pracovních postupů a jejich praktické uplatňování tak, aby se dlouhodobě zvyšovala 
kvalita poskytovaných služeb organizace. 

4) Pracovník spoluvytváření takové podmínky, které umožní ostatním pracovníkům organizace přijmout a uplatňovat 
závazky vyplývající Etického kodexu. 

5) Veřejně prezentuje organizaci pouze pracovník k tomu určený, resp. ředitel organizace. 
6) Pracovník má právo požadovat po zaměstnavateli, aby vytvářel podmínky nutné k dodržování Etického kodexu.  

 
 
2. 3. Ve vztahu ke kolegům 

1) Pracovník respektuje znalosti a zkušenosti svých kolegů a ostatních odborných pracovníků. Vyhledává a rozšiřuje 
spolupráci s nimi a tím zvyšuje kvalitu poskytovaných sociálních služeb. 

2) Pracovník respektuje rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegů a ostatních odborných a dobrovolných 
pracovníků. Kritické připomínky k nim vyjadřuje na vhodném místě vhodným způsobem. 

3) Pracovník iniciuje a zapojuje se do diskusí týkajících se etiky se svými kolegy a zaměstnavateli a je zodpovědný za 
to, že jeho rozhodnutí budou eticky podložená.  

 
 
2. 4. Ve vztahu ke svému povolání a odbornosti 

1) Pracovník dbá na udržování a zvyšování prestiže svého povolání. 
2) Pracovník se snaží o udržení a zvýšení odborné úrovně sociální práce a uplatňování nových přístupů a metod, tj. 

trvale se vzdělává a účastní se supervize. 
3) Činnosti organizace vykonávají pracovníci s odpovídající kvalifikací. 

 
 
 
2. 5. Ve vztahu ke společnosti 

1) Pracovník usiluje o zlepšení sociálních podmínek a zvyšování sociální spravedlnosti spoluprací s orgány státní správy 
a spoluprací s dalšími vhodnými organizacemi.  

2) Pracovník působí na rozšíření možností a příležitostí ke zlepšení kvality života pro všechny osoby, a to se zvláštním 
zřetelem ke znevýhodněným a postiženým jedincům a skupinám.  
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3) Pracovník je zodpovědný za své jednání, pracovník dodržuje zákony a zákonné předpisy. 
 
 
Řešení etických problémů 

1) Etické problémy řeší organizace formou týmové spolupráce a supervize. 
2) Hlavní mechanismy řešení etických problémů jsou diskuze a analýza, a to ve spolupráci s kolegy a dalšími odborníky, 

event. i za účasti stran, kterých se týkají. 
 
 


