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Základné ustanovenia
Účelom etického kódexu je stanoviť základné
pravidlá správania sa všetkých zamestnancov
neziskovej organizácie Humanus, a informovať
verejnosť o prístupe, ktorý je oprávnená
očakávať.
Zamestnanci dbajú na dodržiavanie ľudských
práv tak, ako sú vyjadrené v listine základných
ľudských práv a slobôd, riadia sa platnými
zákonmi tohto štátu a záväznými predpismi,
súvisiacimi s výkonom ich povolania.
Všetci zamestnanci sa starajú o prijímateľov
sociálnych služieb v zmysle etického kódexu,
pretože práca v tejto oblasti nemôže byť iba
podľa predpisov a noriem, ale omnoho viac
záleží na etike, správaní, trpezlivosti a obetavosti
pri starostlivosti o prijímateľa sociálnych služieb.

Etické zásady vo vzťahu k prijímateľom
sociálnych služieb
Pomáhame ľuďom, ktorí našu podporu a pomoc
potrebujú, bez ohľadu na národnosť, rasu, vieru,
vek, pohlavie, politické presvedčenie,
ekonomickú situáciu a spoločenské postavenie.
Správame sa zdvorilo a pristupujeme ku
každému človeku ako k jedinečnej ľudskej
bytosti s pochopením, úctou, empatiou,
trpezlivosťou a citlivo reagujeme na jeho
potreby.
Rešpektujeme dôstojnosť každého človeka, jeho
súkromie, dôveru, jeho požiadavky a
neposkytujeme žiadne informácie bez jeho
súhlasu, pokiaľ sa nejedná o akútne ohrozenie
jeho života. Nikto nesmie zneužívať vo vzťahu ku
klientovi jeho dôveru a závislosť žiadnym
spôsobom.
Každý človek je vždy rovnocenným partnerom,
ktorý podľa úrovne svojich fyzických a
duševných síl spolurozhoduje o rozsahu a
spôsobe poskytovanej podpory a pomoci.

Zamestnanci nevyžadujú, ani neprijímajú dary a
žiadne ďalšie zvýhodnenia, ktoré by mohli
ovplyvniť rozhodovanie o službe, alebo narušiť
profesionálny prístup ku klientom, čí žiadateľom
čo by mohlo byť považované za odmenu za
prácu, ktorá je ich povinnosťou.
Etické zásady vo vzťahu k Humanus n.o.
a spolupracovníkom
Zamestnanci plnia zodpovedne svoje povinnosti
vyplývajúce zo záväzkov k Humanus n.o., za
svoju prácu nesú plnú zodpovednosť a snažia
sa, aby úroveň a kvalita služieb bola čo možno
najvyššia.
Pokiaľ si zamestnanec nie je istý, či ide o činnosť
zlučiteľnú s výkonom jeho práce v organizácii,
prediskutuje záležitosť so svojim nadriadeným.
Zamestnanci dávajú prednosť svojej
profesionálnej zodpovednosti pred svojimi
súkromnými záujmami.

Zamestnanci rešpektujú pokyny svojich
nadriadených i ostatných odborných
pracovníkov a snažia sa využívať a čerpať zo
znalostí a skúseností svojich kolegov.
Základom vzťahu medzi zamestnancami je
vzájomne čestné, slušné a spoločensky korektné
správanie. Kritické pripomienky voči ostatným
pracovníkom organizácie sú riešené iba na
pracovisku a nikdy nie pred prijímateľom
sociálnych služieb.
Všetci zamestnanci dbajú na udržovanie a
zvyšovanie prestíže svojho povolania i Humanus
n.o. Aj v mimopracovnej dobe vystupujú tak, aby
neznižovali dôveru v očiach verejnosti.
Zamestnancom je umožnené sa vzdelávať a
udržovať si, prípadne zvyšovať kvalifikáciu
potrebnú pre výkon svojej profesie.

Záver
Etický kódex ako súčasť vnútorných noriem je
pre každého zamestnanca záväzný a jeho
nedodržiavanie môže byť posudzované ako
porušenie pracovnej disciplíny so všetkými z
toho vyplývajúcimi dôsledkami.

