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ETICKÝ KODEX STŘEDISK

Veškeré aktivity střediska Služby pro pěstouny (dále jen „středisko“) vycházejí z hodnot demokracie a 

lidských práv dospělých osob a dětí. Řídí

listinou práv a svobod, Úmluvou o právech dítěte a Evropskou úmluv

 

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

• Odbornost – střediska dbá 

vzděláním a postupovali v souladu s metodickými postupy střediska. Pracovníci jsou i nadále 

průběžně vzděláváni a využívají pravidelné supervize, které umožňují nahlížet aktuální otázky 

praxe i etickou stránku práce s rodinami a dětmi. Součástí odbornosti pracovníka je i vědomí 

nutnosti zplnomocňování pěstounů při řešení otázek pěstounské praxe.       

• Zájem dítěte – pracovníci důsledně naplňují právem chráněný zájem každého konkrétního 

dítěte v pěstounské rodině. Pracovníci důsledně zjišťují názor dítěte v otázkách, které se ho 

bezprostředně dotýkají. U menších dětí posuzují situaci dítěte v jeho nejlepším zájmu a v 

kontextu jeho potřeb. Dále dbají důsledného dodržování Individuálního plánu och

který zpracovává orgán sociálněprávní ochrany dětí, popřípadě ho doplňují. 

• Rovný přístup – pracovníci respektují jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho 

původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, věk, zdravotní stav, sexuální or

ekonomickou situaci, náboženské či politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na 

životě celé společnosti. Pracovníci poskytují služby všem pěstounům stejně bez rozdílu, co do 

kvality i kvantity, jednají vždy tak, aby chránili důstojno

• Individuální přístup – pracovníci poskytují služby s ohledem na specifika a potřeby každé 

rodiny a dítěte.  Jednají s každou osobou z cílové skupiny v souladu s jeho potřebami a to v 

rámci rodiny, komunity, společenského a

aspektů života dítěte i rodiny. Podporují osoby z cílové skupiny při řešení těžkostí týkajících 

se jejich života a ovlivňující pěstounskou péči.

• Diskrétnost – pracovníci chrání právo osoby z cílové skupiny

sdělení. Pracovníci zjišťují jen takové informace o osobách z cílové skupiny, které jsou 

nezbytně nutné pro zajištění služby. S osobami z cílové skupiny pracovníci zacházejí s taktem 

a pochopením. Osobní a citlivá data osob z 

nejsou oprávněny tyto informace získat. Všichni pracovníci střediska jsou vázáni mlčenlivostí, 

výjimku tvoří pouze takové skutečnosti, které podléhají zákonné ohlašovací povinnosti.

• Spolupráce – pracovníci spo

s pracovníky jiných zařízení a to ve prospěch osob z cílové skupiny. Zajišťují tak široký rozsah 

poskytovaných služeb s cílem pomoci dětem i rodinám zvládat nároky různých situací, které 

souvisejí s jejich individuálními potřebami a situací. 
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TICKÝ 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.  

Etické zásady střediska Služby pro pěstouny ve vztahu k cílové skupině

střediska dbá na to, aby s rodinami pracovali vždy pracovníci s odpovídajícím 

vzděláním a postupovali v souladu s metodickými postupy střediska. Pracovníci jsou i nadále 

průběžně vzděláváni a využívají pravidelné supervize, které umožňují nahlížet aktuální otázky 

i etickou stránku práce s rodinami a dětmi. Součástí odbornosti pracovníka je i vědomí 

nutnosti zplnomocňování pěstounů při řešení otázek pěstounské praxe.       

pracovníci důsledně naplňují právem chráněný zájem každého konkrétního 

v pěstounské rodině. Pracovníci důsledně zjišťují názor dítěte v otázkách, které se ho 

bezprostředně dotýkají. U menších dětí posuzují situaci dítěte v jeho nejlepším zájmu a v 

kontextu jeho potřeb. Dále dbají důsledného dodržování Individuálního plánu och

který zpracovává orgán sociálněprávní ochrany dětí, popřípadě ho doplňují. 

pracovníci respektují jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho 

původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, věk, zdravotní stav, sexuální or

ekonomickou situaci, náboženské či politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na 

životě celé společnosti. Pracovníci poskytují služby všem pěstounům stejně bez rozdílu, co do 

kvality i kvantity, jednají vždy tak, aby chránili důstojnost a práva osob z cílové skupiny.

pracovníci poskytují služby s ohledem na specifika a potřeby každé 

rodiny a dítěte.  Jednají s každou osobou z cílové skupiny v souladu s jeho potřebami a to v 

rámci rodiny, komunity, společenského a přirozeného prostředí. Usilují o rozpoznání všech 

aspektů života dítěte i rodiny. Podporují osoby z cílové skupiny při řešení těžkostí týkajících 

se jejich života a ovlivňující pěstounskou péči. 

pracovníci chrání právo osoby z cílové skupiny na soukromí a důvěrnost jeho 

sdělení. Pracovníci zjišťují jen takové informace o osobách z cílové skupiny, které jsou 

nezbytně nutné pro zajištění služby. S osobami z cílové skupiny pracovníci zacházejí s taktem 

a pochopením. Osobní a citlivá data osob z cílové skupiny nejsou sdíleny s osobami, které 

nejsou oprávněny tyto informace získat. Všichni pracovníci střediska jsou vázáni mlčenlivostí, 

výjimku tvoří pouze takové skutečnosti, které podléhají zákonné ohlašovací povinnosti.

pracovníci spolupracují s kolegy, s vedením střediska, s odbornými pracovníky i 

s pracovníky jiných zařízení a to ve prospěch osob z cílové skupiny. Zajišťují tak široký rozsah 

poskytovaných služeb s cílem pomoci dětem i rodinám zvládat nároky různých situací, které 

visejí s jejich individuálními potřebami a situací.  
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• Komplexnost – rozsah, různorodost služeb a prac

skupiny využít služby ve většině životních situací tzv. pod jednou střechou. Dále má středisko 

navázanou spolupráci s

odkázat. Pracovníci pravidelně (při návštěvě v rodině) zjišťují spokojenost s nabídkou služeb a 

v případě potřeby je rozšiřují v zájmu osob z cílové skupiny o další. 

• Nezávislost – pracovníci p

životní hodnoty a postoje než osoba z cílové skupiny, pracovník toto reflektuje a pracuje tak, 

aby tyto rozdíly neovlivňovaly kvalitu ani rozsah služeb. Využívá k tomu supervizi či intervizi 

tak, aby mu odlišné hodnoty „nepřekážely“ při práci s rodinou a také další vzdělávání. 

Pracovníci se především zaměřují na potřeby dítěte, pěstouna či pěstounské rodiny jako 

celku. 

 

2. Etické zásady vedení st

• 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 rovn

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 

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 účele

úrovně poskytovaných služeb.

• 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.  
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rozsah, různorodost služeb a pracovního týmu,  umožňuje osobám z cílové 

skupiny využít služby ve většině životních situací tzv. pod jednou střechou. Dále má středisko 

navázanou spolupráci s dalšími organizacemi, na které v případě potřeby může každého 

odkázat. Pracovníci pravidelně (při návštěvě v rodině) zjišťují spokojenost s nabídkou služeb a 

v případě potřeby je rozšiřují v zájmu osob z cílové skupiny o další.  

pracovníci pracují s cílovou skupinou profesionálně. Má

životní hodnoty a postoje než osoba z cílové skupiny, pracovník toto reflektuje a pracuje tak, 

aby tyto rozdíly neovlivňovaly kvalitu ani rozsah služeb. Využívá k tomu supervizi či intervizi 

tak, aby mu odlišné hodnoty „nepřekážely“ při práci s rodinou a také další vzdělávání. 

Pracovníci se především zaměřují na potřeby dítěte, pěstouna či pěstounské rodiny jako 

Etické zásady vedení střediska ve vztahu k pracovníkům: 

a 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 

Plánuje společně s pracovníky další vzdělávání, které je plánováno i realizováno v kontextu 

ichni pracovníci mají možnost karierního růstu.  

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

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 

í 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. 

Pracovníci usilují o zajištění vysoké odborné úrovně, poskytují takové služby, které odpovídají 

standardům kvality sociálně právní ochrany, zachovávají hranice vlastních individuálních 

íci efektivně využívají pracovní dobu, průběžně se vzdělávají, účastní se aktivně porad 
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standardům kvality sociálně právní ochrany, zachovávají hranice vlastních individuálních 
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• 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 pěstoun

materiály, které podléhají ochraně autorských práv střediska Služby pro pěstouny. 

 

Etické zásady kolegiality

• Pracovníci respektují znalosti, názory a zkušenosti svých spolupracovníků i ostatních 

odborných pracovníků a dobrovolníků. 

samotě, na vhodném místě a vhodným způsobem.
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