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ETICKÝ KODEX
náhradní rodinná péče
Práce pověřené osoby vychází ze Základní listiny práv a svobod a respektuje práva žadatelů a jejich
rodinných příslušníků.
Účastníci přípravy mohou vyjádřit své potřeby, názory, postoje, rozhodnutí, přání, nespokojenost
a stížnost, přičemž jejich důstojnost nesmí být zpochybněna.
Pracovníci pověřené osoby jsou povinni: vést o výkonu svého povolání průběžně řádnou
dokumentaci; znát zákony a závazné předpisy platné pro výkon povolání pověřené osoby a dodržovat
je; odborně se vzdělávat tak, aby byli způsobilí provádět svou práci kvalifikovaně; nenavazovat
intimní a sexuální vztahy s účastníky přípravy a nepřijímat úplatky. Pracovníci pověřené osoby mají
právo vyžádat si konzultaci a supervizi případu.
Pracovníci pověřené osoby jsou vázáni mlčenlivostí, která je podrobněji popsaná níže.










Povinnost mlčenlivosti se vztahuje na žadatele a jejich rodinné příslušníky.
Pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost o všech získaných skutečnostech které
se dozvěděli při výkonu své činnosti, a to i po ukončení pracovního poměru v instituci.
Dodržování mlčenlivosti se řídí podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů,
zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění a v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
Výjimkou je oznamovací (§ 368 zákona č. 40/2009 Sb. v platném znění „Neoznámení
trestného činu“) a ohlašovací povinnost (v § 367 zákona č. 40/2009 Sb. v platném znění
„Nepřekažení trestného činu“); a povinnost poskytovat informace o účastnících přípravy
bez jejich souhlasu na vyžádání oddělení sociálně-právní ochrany dětí nebo na vyžádání
soudu a Policie ČR pouze ve věcech trestních (podle § 8 zákona č. 141/1961 Sb. v platném
znění o trestním řízení soudním (trestní řád), § 126 a § 128 zákona č. 99/1963 Sb. v platném
znění občanský soudní řád, § 53 zákona č. 359/1999 o sociálně právní ochraně dětí).
Místa, kam se trestné činy ohlašují: Policie ČR, Státní zastupitelství.
Pracovníci spolupracují s externím supervizorem, který je vázán mlčenlivostí.
Pracovníci sdílí informace o žadatelích, osobách spoluposuzovaných a jejich rodině
se zadavatelem přípravy – tj. s Krajským úřadem Libereckého kraje.
V případě publikace kazuistik případů je nutné vypustit informace, podle nichž by mohl být
účastník přípravy identifikován a je nutné získat písemný souhlas účastníka přípravy.
Pro účely supervize platí stejná pravidla o vypuštění informací, podle nichž by mohl být
účastník přípravy identifikován, není však nutný souhlas.



Účastník přípravy musí být požádán o souhlas s přítomností dalších odborníků a stážistů
při individuální konzultaci nebo skupinovém setkání a s nahráváním konzultace na hlasový
či obrazový nosič, jak pro účely výuky či prezentace kazuistiky pro odbornou veřejnost.

V případě, že se pracovník dopustí porušení základních práv a svobod účastníků přípravy, nedodrží
postupy a povinnosti vyplývající z předpisů a dokumentů pověřené osoby, vedoucí zařízení postupuje
takto:


V nejkratší možné době provede osobní pohovor se zaměstnancem, může následovat
vytýkací dopis (napomenutí), návrh na odebrání osobního ohodnocení a návrh
na ukončení pracovní smlouvy ze strany zaměstnavatele.

Mgr. Ivo Lánský
vedoucí poradny
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