
  

ETICKÝ KODEX Hospice sv. Zdislavy, o.p.s. 

 

Čím se řídíme – náš závazek vůči nemocnému a jeho blízkým: 

• při své práci zachováváme úctu k životu, respektujeme lidská práva a důstojnost každého 

jednotlivce bez ohledu na věk, pohlaví, rasu, národnost, víru, politické přesvědčení a sociální 

postavení 

• respektujeme osobní svobodu uživatele 

• středem zájmu celého našeho týmu je klient, jeho biologické, psychické, sociální a spirituální 

potřeby a přání 

• jsme zodpovědní za kvalitu poskytované péče, dbáme o svou odbornou úroveň a své další 

vzdělávání 

• snažíme se vytvořit vztah založený na důvěře a respektu, zájem klienta nadřazujeme zájmu 

svému 

• v rozsahu své pravomoci a odbornosti poskytujeme klientům a jejich blízkým informace, 

které jim pomáhají převzít spoluzodpovědnost a rozhodnout se o dalších postupech 

• informace o klientovi a jeho rodině považujeme za důvěrné, chráníme jejich právo na 

soukromí, mlčenlivost zachováváme i po skončení pracovního poměru 

• náboženské přesvědčení a politické názory klientů neovlivňujeme, odmítáme diskriminaci 

v jakékoli její podobě 

• řídíme se Chartou práv pacientů a dalšími aktuálními právními dokumenty 

 

Náš závazek vůči organizaci, jejímiž jsme členy a dobrovolníky: 

• coby zaměstnanci a dobrovolníci vstupujeme do rodiny zpravidla sami, vždy tam však 

zastupujeme svoji organizaci, ctíme její platné předpisy, pečujeme o její dobrou pověst a 

také v tomto smyslu jednáme s klientem a jeho rodinou 



• svým etickým a morálním chováním a jednáním reprezentujeme svou organizaci a celou 

myšlenku hospicového hnutí i na veřejnosti 

• jsme si vědomi mezí své odbornosti a nezasahujeme tam, kam naše kompetence nesahá 

• pokud se klientem nebo rodinou požadované úkony neslučují se standardy organizace, 

platnými právními normami a se základními morálními a etickými normami nebo poškozují 

dobré jméno organizace, má zaměstnanec a dobrovolník povinnost takové úkony odmítnout 

a informovat svého nadřízeného 

• ctíme platné právní normy České republiky 

 

Náš závazek vůči spolupracovníkům: 

• jsme si vědomi, že hospicová péče je prací týmovou, každý zde má své nezastupitelné místo 

– lékař, zdravotní sestra, duchovní, dobrovolník, sociální pracovnice, pečovatel 

• respektujeme a vážíme si zkušeností a znalostí svých kolegů a vzájemnou spoluprací 

zvyšujeme úroveň námi poskytovaných služeb 

• rozdílné názory a kritické připomínky vůči zaměstnavateli či jeho kolegům řešíme mimo 

rodinu klienta a veřejnost, na vhodném místě a ve vhodnou dobu 

 

Náš závazek vůči sobě: 

• dbáme v rámci svých možností a systému vzdělávání v organizaci o svůj profesní rozvoj a 

zvyšování odborné úrovně, využíváme možnosti supervize 

• oddělujeme pracovní a osobní rovinu svého života, pečujeme o své psychické i fyzické zdraví 

Náš závazek vůči dobrovolným dárcům a sponzorům z řad fyzických a právnických osob 

• darované finanční prostředky budou vždy využity ve prospěch klientů a v souladu 

s podmínkami darovací smlouvy nebo poskytnutého grantu 

• výtěžek z benefičních akcí a veřejných sbírek bude použit na předem určené využití 

Tento Etický kodex je součástí vnitřních předpisů organizace a je závazný pro všechny zaměstnance a 

dobrovolníky Hospice sv. Zdislavy, o.p.s. bez výjimky. 


