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ETICKÝ KODEX STŘEDISKA SLUŽBY PRO PĚSTOUNY  
 
Veškeré aktivity střediska Služby pro pěstouny (dále jen „středisko“) vycházejí z hodnot demokracie a 
lidských práv dospělých osob a dětí. Řídí se platným legislativním rámcem České republiky, Základní 
listinou práv a svobod, Úmluvou o právech dítěte a Evropskou úmluvou o výkonu práv dětí atd.  

 
1. Etické zásady střediska Služby pro pěstouny ve vztahu k cílové skupině:  

 Odbornost – zvyšujeme své vzdělání v náhradní rodinné péči a spolupracujeme s širokým 
týmem odborníků ve prospěch náhradní rodiny. Záleží nám na zvyšování dovedností 
a znalosti pěstounů. Služba je otevřena novým přístupům a metodám práce v náhradní 
rodině a rozvíjí se. 

 Bezpečí – služba vychází z individuálních potřeb klienta a znalosti situace dané rodiny. Záleží 
nám názoru dítěte i pěstouna. Chráníme právo na soukromí a důvěrnost sdělení klientů. 
Osobní a citlivá data nejsou sdílena s osobami, které nejsou oprávněny tyto informace získat. 

 Otevřenost - pro zkvalitňování našich služeb nás zajímá názor dítěte a náhradních rodičů. 
Dbáme na to, aby informace určené pro náhradní rodiny byly srozumitelné. Při práci 
s rodinou je nám vlastní empatie a lidský přístup. 

 
Dodržováním zásad pracovníci střediska ctí u každého klienta právo na soukormí, rodinný život a 
důstojnost. 
 
 

2. Etické zásady vedení střediska ve vztahu k pracovníkům:  
 Vedení střediska vytváří každému pracovníkovi takové podmínky, které umožní přijmout a 

uplatňovat závazky vyplývající z pracovní smlouvy, náplně práce a metodik vycházejících ze 
standardů kvality sociálně právní ochrany dětí.  

 Uplatňuje ve vztahu ke všem pracovníkům rovný přístup a zajišťuje bezpečné prostředí pro 
práci. Zohledňuje profesní i lidskou individualitu pracovníků a odmítá všechny formy 
diskriminace.  

 Plánuje společně s pracovníky další vzdělávání, které je plánováno i realizováno v kontextu 
potřeb střediska. Všichni pracovníci mají možnost karierního růstu.  

 Zajišťuje pro pracovníky pravidelné supervize, pracovník má právo na individuální supervizi.  
 

 
3. Etické zásady pracovníků ve vztahu ke středisku Služby pro pěstouny:  

 Pracovníci odpovědně plní své povinnosti a naplňují poslání a cíle střediska v souladu s 
pracovní smlouvou, náplní práce a s metodikami vycházející ze standardů kvality sociálně 
právní ochrany. Podílejí se na vytváření dobrých pracovních vztahů v organizaci. Svěřené 
prostředky využívají k účelu, ke kterému jim byly svěřeny.  

 Pracovníci dbají na to, aby zabránili jakékoliv činnosti či jednání, jež by poškozovaly dobré 
jméno střediska navenek a to i mimo pracovní dobu.  

 Pracovníci se podílejí na tvorbě metodik a pracovních postupů za účelem dosažení co nejvyšší 
úrovně poskytovaných služeb.  
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 Pracovníci usilují o zajištění vysoké odborné úrovně, poskytují takové služby, které odpovídají 
standardům kvality sociálně právní ochrany, zachovávají hranice vlastních individuálních 
kompetencí.  

 Pracovníci efektivně využívají pracovní dobu, průběžně se vzdělávají, účastní se aktivně porad 
a supervizí.  

 Pracovníci s daty v písemné nebo elektronické podobě (včetně dat sdílených na ONE DRIVE) 
zacházejí s vědomím, že jde o citlivá a osobní data nejen pěstounských rodin, ale i o 
materiály, které podléhají ochraně autorských práv střediska Služby pro pěstouny.  

 
 
4. Etické zásady kolegiality: 

 Pracovníci respektují znalosti, názory a zkušenosti svých spolupracovníků i ostatních 
odborných pracovníků a dobrovolníků. Případné kritické připomínky k nim vyjadřují o 
samotě, na vhodném místě a vhodným způsobem. 

 Pracovníci respektují právo svých kolegů na soukromí a ochranu osobních a citlivých údajů. 

 Pracovníci jsou otevřeni týmové spolupráci. Dodržují v rámci organizace zásady vzájemné 
důvěry, loajality a otevřené komunikace včetně zpětné vazby. 

 Podněty (od osob z cílové skupiny, kolegů) pracovníci přijímají a využívají ke zkvalitňování 
práce. Pro svůj odborný růst pracovníci získávají znalosti a dovednosti prostřednictvím 
dalšího vzdělávání, mohou čerpat ze zkušenosti svých kolegů a jiných odborníků. 

 

 

Respektování etického kodexu střediska Služby pro pěstouny: 
 

Všichni pracovníci střediska se řídí tímto etickým kodexem, se kterým jsou seznámeni při vzniku 
smluvního vztahu se střediskem a který jsou povinny znát a dodržovat. Je vyvěšen v prostorách 
střediska, které je přístupno veřejnosti a každý se s ním může seznámit.  

 
 
 


