
Etický  kodex pracovní ka 
Ž IVOT BEŽ ŽÁ VISLOSTI  

I. Zodpovědnost člena 

1. Při poskytování preventivních služeb pracovníci volí takové postupy, které nepůsobí klientům 
újmu v somatické, psychické ani sociální oblasti. Při své práci zohledňují předvídatelná rizika, 
která klientům může poskytování služeb přinášet.  

 

II. Práva a prospěch klienta 

1. Při poskytování prevence má klient právo na bezpečnost a zachování profesionálního 
tajemství.  

2. Poskytování preventivních služeb předpokládá nestrannost a respektování klientových práv a 
nepřipouští finanční, sexuální, emocionální ani jakékoli jiné zneužívání klienta.  

3. Před vlastním zahájením jsou pracovníci povinni poskytnout klientům jasnou informaci o 
charakteru služby, postupech, o předvídatelných rizicích, která může klientovi přinést 
poskytování služby, stejně jako o rizicích vyplývajících. 

4. Klient má právo na to, aby s ním bylo v průběhu poskytování služby jednáno s respektem a 
důstojností.  

5. Povinností preventisty je poskytnout klientům možnost přehledu o účelu a významu 
jednotlivých metod a postupů užívaných při poskytování služby.  

6. Klient má právo kdykoliv během poskytování služby další spolupráci odmítnout. Pak je mu 
nabídnuta náhradní činnost.  

 

III. Kompetence 

1. Preventisté 
 působí samostatně pouze v mezích kvalifikace, které v předchozím období dosáhli, 
 používají pouze metod a postupů, které jsou schopni průběžně sledovat a 

kontrolovat,   
 zvolené postupy a metody používají v rámci své odborné kompetence, 
 nevykonávají svou činnost, jsou-li pod vlivem stresu, alkoholu, v časové tísni či jinak 

pro klienta nepříznivé situaci či stavu. 

2. Zjistí-li člen v průběhu poskytování služby, že řešený problém přesahuje jeho osobní nebo 
odborné kompetence, doporučí klientovi s náležitým odůvodněním služby jiných organizací. 

 

IV. Důvěrnost informací 

1. Informace, které klient preventistovi poskytne, stejně jako informace, které získá o klientovi 

prostřednictvím speciálních metod a postupů, mohou být využity výhradně pro účely 

poskytování preventivní služby. 

2. Preventista zachází s dokumentací, kterou získal nebo zpracoval pro účely šetření 

profesionálně a přiměřeně účelu. Dbá, aby nebyla zneužita nebo použita k jiným účelům.  

3. Členové jsou povinni učinit opatření k zachování důvěrnosti informací v dokumentaci o 

klientech. 

Pracovníci organizace se řídí Zákonem č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a dat. 
Viz. Příloha č. 25 – Platná legislativa 
 

Nedodržování etického kodexu může vést k rozvázání pracovních vztahů. 


