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Etický kódex pracovníka včasnej intervencie

Etické vedomie je súčasťou odbornej vybavenosti každého pracovníka vo včasnej intervencii.
Schopnosť napĺňať etické normy a byť oddaný etickým hodnotám je základným aspektom
poskytovania odbornej sociálnej služby.
Vzťah medzi pracovníkom včasnej intervencie a prijímateľom sociálnej služby a jeho rodinou
je profesionálny, preto odborný zamestnanec neustále pracuje na zvyšovaní svojich
profesionálnych a osobných kompetencií.
Odborný pracovník úseku včasnej intervencie DSS Sibírska (liečebný/špeciálny pedagóg,
terapeut, psychológ, sociálny pracovník, logopéd a pod.) je povinný:
1. Dodržiavať všeobecne platné ľudské práva a práva dieťaťa, rešpektovať a chrániť práva
a dôstojnosť prijímateľov sociálnej služby a ich rodín, najmä právo na voľbu,
informácie, dobrovoľnosť, úctu a ochranu osobných údajov. Poskytovať služby bez
ohľadu na pohlavie, rasu, presvedčenie, náboženstvo, národnosť, sexuálnu
preferenciu, zdravotné postihnutie, politickú príslušnosť, predošlé záznamy v registri
trestov alebo sociálnu situáciu prijímateľa a jeho rodiny.
2. Chrániť právo prijímateľa sociálnej služby a jeho rodinu na súkromie a dôvernosť
poskytnutých vyjadrení a informácii.
3. Pri poskytovaní sociálnej služby konať v záujme prijímateľa sociálnej služby a jeho
rodiny. Podporovať jeho fyzickú, duševnú, emocionálnu a duchovnú integritu. Jednať
s každým prijímateľom ako s celostnou bytosťou v rámci rodiny, komunity a
spoločenského a prirodzeného prostredia.
4. Zabezpečiť prijímateľovi sociálnej služby dôstojnosť, rešpekt, a sprostredkovať mu
príležitosť pre účasť na živote, na tvorbe hodnôt a napĺňaní života zmyslom.
5. Chrániť prijímateľa sociálnej služby a jeho rodinu i verejnosť v prípade, že starostlivosť
vo včasnej intervencii je ohrozená neetickou alebo nelegálnou činnosťou akejkoľvek
osoby. Rešpektovať súkromný majetok prijímateľov sociálnej služby.
6. Vykonávať povolanie pracovníka vo včasnej intervencii svedomito, statočne, s hlbokým
ľudským vzťahom k človeku, v súlade s právnymi predpismi, s dostupnými poznatkami
lekárskych, biomedicínskych, psychologických a sociálnych vied. Taktiež pracovať
interdisciplinárne, samostatne a na báze spolupráce s prijímateľom sociálnej služby a
jeho rodinou a jeho okolím.
7. Z hľadiska svojej odbornosti mať vedomosti o etickom kódexe svojho povolania (etický
kódex zdravotníckeho zamestnanca, etický kódex fyzioterapeuta, etický kódex
sociálneho pracovníka, etický kódex liečebného pedagóga a psychológa, logopéda
a pod.)
8. Pracovník včasnej intervencie si je vedomý svojich odborných a profesionálnych
obmedzení a neposkytuje sociálne služby rodinným príslušníkom, ani blízkym osobám
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a pod. Súčasne plne rešpektovať odbornosť a skúsenosti ostatných pracovníkov vo
včasnej intervencii, vyhľadávať rozširovať spoluprácu a tým zvyšovať kvalitu
poskytovaných služieb.
9. Zapájať sa aktívne do profesijného života v profesijnej a odbornej organizácii. Zvyšovať
svoju odbornosť štúdiom, výcvikmi, výmenou informácií a interdisciplinárnou
spoluprácou.
10. Absolvovať pravidelnú supervíziu min. - 2x ročne individuálnu a 1 x ročne skupinovú.
11. Dodržiavať zásady psychohygieny, chrániť aj svoje zdravie a súkromie, vykonávať svoju
činnosť zodpovedne a žiť v súlade s platnými zákonmi. Viesť sám seba k zrelým a
pozitívnym modelom konania a napĺňať uspokojivo svoje spoločenské role.
12. V prípade odborného zlyhania/konfliktu spolupracovať s odbornou pracovnou
skupinou vo včasnej intervencii a supervíznou skupinou pri náprave a prevencii
nedostatkov v odbornosti.
13. Etický kódex je záväzný pre všetkých zamestnancov včasnej intervencie DSS Sibírka a
je zároveň súčasťou pracovnej zmluvy.
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