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Příloha smlouvy -  č. 3 

 

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA RODINNÉHO CENTRA U MLOKA 

 

Zaměstnanci, dobrovolníci a stážisti Rodinného centra U Mloka jsou povinni: 

 

▪ Poskytovat klientovi profesionální a lidskou péči v souladu s klientovými potřebami, být na 

straně klienta a respektovat jeho soukromí, osobní práva a svobody. 

▪ Zachovávat mlčenlivost dle § 100 zákona 108/2006 Sb. O sociálních službách, tj. zachovávat 

všechny informace o klientovi v tajnosti, a to i když ukončí pracovní poměr s výjimkou danou 

platnými zákony, kterou je ohlašovací povinnost daná trestním zákoníkem § 367 a 368, 

písemná žádost orgánu sociálně právní ochrany dětí dle § 100 zákona 108/2006 Sb. o 

sociálních službách a žádost orgánů činných v trestním řízení se souhlasem soudce. 

▪ Aktivně dbát o to, aby každý klient byl seznámen se svými právy a porozuměl jim, podporovat 

klienty při uplatňování výhrad a připomínek k poskytovaným službám a práci členů týmu. 

▪ Poskytovat službu a respektovat klienta bez ohledu na rasu, víru, náboženství, pohlaví, původ, 

sexuální orientaci, věk, tělesný nebo psychický handicap, polickou příslušnost, předešlou 

kriminální činnost nebo majetkové postavení.  

▪ Nevytvářet podmínky pro vznik "závislosti" klienta na našem zařízení, maximálně klienta 

podporovat v zapojování do aktivit mimo zařízení. Dbát o to, aby v případě potřeby byla 

klientovi včas nabídnuta péče jiného zařízení.  

▪ Sexuální vztahy s klienty (a jejich rodinnými příslušníky) jsou zakázány, i poté, co klient 

přestane využívat služeb našeho zařízení. Pokud má člen týmu pocit, že jeho vztah s klientem 

začíná nabývat spíše rysů partnerského vztahu (byť bez sexu), je jeho povinností o tomto 

neprodleně informovat svého pracovníka.  

▪ Je zakázáno využívat klienta pro osobní zisk.  

▪ V průběhu poskytování služby a po jejím skončení je zakázáno přijímat od klientů věcné 

i finanční dary. Pokud chce klient nebo osoba klientovi blízká organizaci sponzorsky podpořit, 

je to možné nejdříve 1 rok po ukončení služby. 

▪ Dodržovat (v souladu s platnými pracovně-právními předpisy) naprostý zákaz konzumace, 

přechovávání a pobytu pracovníka na pracovišti pod vlivem alkoholu a jakýchkoliv jiných 

návykových látek.  

▪ I mimo pracoviště a mimo pracovní dobu platí pro pracovníky zákaz společné konzumace, 

obstarávání nebo vybízení ke konzumaci alkoholu a jiných drog s klienty všech léčebných 

programů organizace. 

 


