
 

ETICKÝ KODEX 
pracovníka Domova pro seniory v Kynšperku nad Ohří 

 
 

I. 

Preambule 

 
   Pracovníci Domova pro seniory v Kynšperku nad Ohří usilují o naplnění poslání 

zařízení a chtějí vykonávat svou práci podle zásad dobré a bezpečné služby. Jsou 

si vědomi toho, že klienti, žijící v Domově v jiných podmínkách, než byli zvyklí ve 

svém aktivním životě, mohou mít pocit odlišnosti nebo vyloučení ze společnosti. 

Pracovníci proto usilují o to, aby se klienti cítili důstojně a bezpečně. Pracovníci 

si jsou vědomi zásady Listiny základních práv a svobod, která říká: „Všichni lidé 

jsou svobodní a rovní v důstojnosti a právech“. 

 

II. 

Etický kodex 

 
1. Pracovník Domova při jednání s klienty dodržuje zásady slušnosti, lidskosti        

a ohleduplnosti. 

2. Pracovník Domova jedná s každým klientem Domova bez předsudků, respektuje 

jeho individuální odlišnosti, názory a potřeby. 

3.  Pracovník Domova vždy hájí oprávněné zájmy klientů Domova. 

4. Pracovník Domova při komunikaci s klienty zachovává profesionální přístup, 

neoslovuje klienty familiérně, netyká klientům, nejedná arogantně, neignoruje je, 

neponižuje, nemanipuluje, nejedná s nimi jako s malými dětmi, vyvaruje se projevů 

odporu nebo štítivosti a v souvislosti s výkonem své profese nepřijímá dary ani 

jiné požitky. 

5.  Pracovník Domova se vyvaruje takového jednání, které by vystavilo klienty 

Domova šikanování nebo posměchu. 

6.  Pracovník Domova se vyvaruje takového jednání, které by vystavilo klienty 

Domova jakékoliv formě zastrašování. 

7. Pracovník Domova se vyvaruje jakýchkoliv projevů hrubosti, slovní nebo 

tělesné. 



8. Pracovník Domova zachovává mlčenlivost o všech informacích o klientech, 

které získá v souvislosti s výkonem své profese. 

9. Pracovník Domova se vyvaruje jakýchkoliv projevů nadřazování, rasismu a  

xenofobie. 

10. Pracovník Domova respektuje náboženské cítění a politické přesvědčení 

klientů Domova. 

III. 

Závěrečná ustanovení 

 
a) Dodržování etických zásad, formulovaných v tomto dokumentu, patří mezi 

základní povinnosti každého pracovníka Domova pro seniory v Kynšperku nad Ohří 

a jejich porušení je neslučitelné s výkonem jakékoliv profese v Domově. 

 

b) Tento dokument bude trvale přístupný klientům Domova na nástěnkách 

jednotlivých oddělení. 

 

 

V Kynšperku nad Ohří, dne 1.6.2011 

 

 

                                                                                                    Mgr. Jiří Hrubý 

                                                                                                                   ředitel 

 


