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Domov pro seniory Hvízdal, příspěvková organizace  

U Hvízdala 6, České Budějovice, 370 11 

IČ: 00666238  tel.: 385 521 296 

 

 

Etický kodex zaměstnance Domova pro seniory Hvízdal České Budějovice 

 

Motto: „Staráme se, aby mohli žít naplno“ 

 

Posláním organizace je m. j. podporovat klienty při vytváření svého nového domova a 

umožnit jim žít v Domově i mimo něj plnohodnotným způsobem života 

 

1. Základní ustanovení: 

Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování a jednání všech zaměstnanců 

organizace a informovat veřejnost o chování, které je  oprávněna od zaměstnanců Domova 

pro seniory Hvízdal  očekávat. 

Etický kodex je v tomto smyslu základním dokumentem principů morálky a chování 

zaměstnanců domova. 

 

2. Obecné zásady jednání 

Zaměstnanec vykonává svou práci ve shodě s Ústavou České Republiky, zákony, dalšími 

právními předpisy a vnitřními normami Domova Pro seniory Hvízdal. 

 

V pracovní době se zaměstnanec věnuje výlučně plnění svých pracovních úkolů a povinností 

s maximálním vynaložením svých sil a schopností. K výkonu své pracovní činnosti přistupuje 

tvořivě a iniciativně a s plnou zodpovědností. 

 

3. Etické zásady ve vztahu ke klientům: 

Zaměstnanec je povinen: 

a) Respektovat a dodržovat ve své práci s klienty základní lidská práva, zakotvená 

v Listině základních práv a svobod. 

b) Znát a dodržovat zákony a ostatní závazné předpisy platné pro výkon svého povolání. 
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c) Respektovat důstojnost každého člověka, jeho soukromí,důvěrnost jeho sdělení a 

neposkytovat žádnou informaci bez jeho souhlasu,pokud se nejedná o akutní ohrožení 

jeho života. 

d) Chovat se ke klientovi jako k rovnocennému partnerovi, který dle úrovně svých 

fyzických a psychických sil spolurozhoduje o rozsahu a způsobu poskytování podpory 

a pomoci a spolupodílí se na stanovení individuálního plánu péče. 

e) Přistupovat ke každému klientovi jako k jedinečné lidské bytosti s pochopením, úctou, 

empatií a trpělivostí,bez ohledu na jeho vzhled,stav nebo postižení a citlivě reagovat 

na jeho potřeby. 

f) Pomáhat lidem, kteří podporu a pomoc potřebují, bez ohledu na národnost, rasu, víru, 

věk, pohlaví, politické přesvědčení, ekonomickou situaci a společenské postavení. 

g) Nevyžadovat a nepřijímat za svou práci dary nebo žádná další zvýhodnění, která by 

mohla ovlivnit rozhodování o poskytování služby a narušit profesionální přístup 

k uživateli, či žadateli. 

h) Pečovat o úpravu svého zevnějšku, dbát na to, aby oblečení odpovídalo pracovnímu 

zařazení a místu výkonu práce,aby pracoviště bylo vždy přiměřeně uklizené a čisté. 

 

Etické zásady ve vztahu ke spolupracovníkům a organizaci 

1. Zaměstnanec plní odpovědně své povinnosti vyplývající ze závazků k organizaci, za 

svou práci nese plnou zodpovědnost a snaží se, aby úroveň a kvalita poskytovaných 

služeb byla co nejvyšší. 

 

2. Zaměstnanec je povinen vynakládat úsilí k maximálnímu a ekonomickému spravování 

a využívání svěřeného majetku, finančních prostředků, přístrojů a zařízení. 

 

3. Zaměstnanec respektuje pokyny svých nadřízených a ostatních odborových 

pracovníků a snaží se využívat a čerpat ze znalostí a zkušeností svých kolegů a dále 

tyto poznatky rozvíjet. 

 

4. Základem vztahů mezi zaměstnanci je vzájemné čestné, slušné a společensky korektní 

chování. Kritické připomínky vůči pracovníkům organizace jsou řešeny pouze na 

pracovišti a nikdy ne před uživatelem či žadatelem o službu. 
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5. Zaměstnanci dbají na udržení a zvyšování prestiže svého povolání a prestiže své 

organizace. I v mimopracovní době vystupují tak, aby nesnižovali důvěru v očích 

veřejnosti. 

6. Zaměstnanci pracují v týmu, vzájemně komunikují při doplňování a aktualizaci plánů 

péče o nově zjištěné poznatky. 

 

7. Zaměstnanci dbají na svůj profesní růst, celoživotní vzdělávání a nácvik dovedností, 

které jsou základním předpokladem pro udržení a rozvoj vysokého standardu služby. 

 

8. Zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všem, co se v souvislosti 

s výkonem své profese v Domově dozvědí. 

 

9. Zaměstnanec má právo odmítnout poskytování podpory a péče klientovi pouze 

z odborných a kapacitních důvodů nebo z důvodů svědomí. Odmítnout péči může i 

tehdy, hrozí-li mu prokazatelně fyzická nebo psychická újma ze strany klienta a tehdy, 

hrozí-li mu prokazatelně újma na fyzickém a duševním zdraví. 

 

Závěr: 

Etický kodex jako součást vnitřních norem organizace je pro každého zaměstnance závazný. 

Jeho nedodržování může být považováno jako hrubé porušení pracovní kázně. Byl diskutován 

všemi pracovníky Domov a schválen. 

 

V Českých Budějovicích dne 15. 4. 2008 

 

Zpracovala:  Mgr. Třísková, Marešová J.        

 

 

                                                                              Mgr. Kubelová Ludmila – ředitelka DpS 

 

 

 


