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ETICKÝ  KODEX  SOCIÁLNÍHO  PRACOVNÍKA  ODDĚLENÍ  SOCIÁLNĚ
PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ BLANSKO 

Profesní etika je soustavou vybraných hodnot, norem, principů a dovedností, které mají přispívat
k  formování  žádoucích  způsobů  jednání,  vysvětlovat  hodnoty  a  mravní  normy  profese.  Etický
kodex představuje soubor pravidel či zásad, jimiž se mají sociální pracovníci jako profesní skupina
řídit. Etické chování však není spojeno pouze s vnějšími pravidly chování v rámci etických kodexů,
ale i  se subjektivními pocity sociálního pracovníka, jak by měl v dané situaci jednat,  aby jeho
rozhodování a chování bylo etické.
Etický kodex je součást vyjádření kultury, v níž sociální pracovníci pracují.

Základní etické principy:
 Za všech okolností zachovávat důstojnost každého člověka.
 Respektovat  práva  uživatelů,  kolegů  a  ostatních  občanů,  se  kterými  v  rámci  své  práce

přicházíme do styku, která jsou garantována mimo jiné Všeobecnou deklarací lidských práv,
Chartou lidských práv Spojených národů, Úmluvou o právech dítěte, Ústavou České republiky,
Listinou základních práv a svobod a dalšími zákony, deklaracemi a úmluvami.

 Respektovat  jedinečnost  každého člověka bez ohledu na jeho původ,  etnickou příslušnost,
rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, pohlaví, rodinný stav, zdravotní stav, sexuální orientaci,
ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na
životě celé společnosti.

 Sociální pracovník dává přednost profesionální odpovědnosti před svými soukromými zájmy.
 Čelit nespravedlivé politice a praktikám – sociální pracovníci mají povinnost upozorňovat své

zaměstnavatele, politiky a veřejnost na situace, kdy lidé žijí  v chudobě, když zdroje nejsou
adekvátní nebo když rozdělování zdrojů, politika a praxe jsou utlačující, nespravedlivé nebo
škodlivé.

Etické zásady ve vztahu ke klientovi:
 Pozdravíme, poděkujeme.
 Klientovi se představíme.
 Vyjadřujeme se jasně, srozumitelně, dobře artikulujeme a dbáme na to, aby informace byly

úplné.
 Dáváme klientovi dostatek prostoru pro vyjádření jeho přání a potřeb a dáváme mu najevo, že

nasloucháme.
 Komunikujeme efektivně.
 Neslibujeme, co nemůžeme splnit.
 Zachováváme  a  podporujeme  rozvoj  svobodného  rozhodování  klienta  a  jeho  vědomí

odpovědnosti za své jednání.
 Ke  klientovi  přistupujeme  vlídně,  ochotně,  přátelsky,  s  úctou,  empatií  a  bez  jakékoliv

diskriminace.
 Snažíme se navodit pocit bezpečí a vzájemné důvěry.
 Respektujeme klienta jako jedinečnou osobnost.
 Chráníme  klientovo  právo  na  soukromí  a  důvěrnost  jeho  sdělení.  Data  a  informace

požadujeme  s  ohledem  na  potřebnost  při  zajištění  výkonu  sociálně-právní  ochrany  dětí
a informuje  ho o  jejich  potřebnosti  a  použití.  V  případech,  kde je  to  v  souladu s platnými
právními předpisy, umožňujeme účastníkům řízení nahlížet do spisů, které se řízení výkonu
sociálně-právní ochrany dětí.

 Předáváme klientovi informace o dalších formách pomoci.
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 Je třeba mít na paměti, že my jsme tu pro klienta, ne on pro nás.
 Sociální pracovník je povinen zachovávat mlčenlivost podle zákona 359/1999 Sb. §57 odst.

1 a sdělovat údaje podle § 51 téhož zákona.

 Etické zásady ve vztahu ke kolegům:
 Respektujeme znalosti a dovednosti svých kolegů, spolupracujeme s nimi ve snaze maximálně

pomoci klientovi.
 Respektujeme  rozdíly  v  názorech  a  v  praxi,  kritické  připomínky  vyjadřujeme  vhodným

způsobem.
 Potřebnou spolupráci s kolegy upřednostňujeme před osobními sympatiemi.

Etické zásady zaměstnance ve vztahu k zaměstnavateli:
 Odpovědně plní své povinnosti, vyplývající z pracovního vztahu.
 Spolupůsobí při vytváření příjemného klima v zaměstnání.
 Snaží se o co nejvyšší možnou úroveň své práce, ovlivňuje pracovní postupy a jejich praktické

uplatňování tak, aby co nejvíce zvedl úroveň poskytovaných služeb.
 Dbá na udržení a zvyšování prestiže svého povolání.
 Snaží se zvyšovat svou úroveň a odborné znalosti a dovednosti.

Etické zásady ve vztahu ke společnosti:
 Sociální  pracovník  upozorňuje  příslušné  orgány  na  porušování  zákonů,  poskytuje  odborné

informace co nejširšímu počtu občanů.
 Snaží se podněcovat změny v zákonech, politice a státu a napomáhá ke zlepšení sociálních

podmínek občanů.
 Působí na rozšíření možností a příležitostí ke zlepšení kvality života pro všechny občany a to

se zvláštním zřetelem k jedincům a skupinám se speciálními potřebami.

Etická dilemata:
 V sociální práci dochází často k etickým dilematům, která pracovníkům ztěžují či znemožňují

dobře  vykonávat  své  povolání.  Tato  dilemata  můžeme  rozdělit  na  dilemata  pomáhajícího
vztahu, dilemata pomoci a kontroly a dilemata vycházející z osobnostních a odborných kvalit.
Tyto nástrahy je třeba znát a znát také postup při jejich řešení.

 Dilemata pomáhajícího vztahu:
 Hranice pomáhajícího vztahu sociálního pracovníka ke klientovi jsou velmi tenké a v některých

případech je velmi těžké je stanovit či rozeznat. Obtížné situace mohou vyplývat z poskytování
finančních půjček ze soukromých zdrojů pracovníka a jiných služeb, např. Půjčování vlastního
telefonu,  hlídání  dětí  klientů  nebo  přijímání  darů  apod.  Další  možná  dilemata  pramení
z neformálních, někdy až přátelských vztahů s klienty, z existence oblíbených klientů.

 Formální (profesionální) vztah by měl být založen na bázi důvěry, ale na rozdíl od neformálního
vztahu klient i pracovník znají a dodržují pravidla jejich vzájemné spolupráce.

 Dilemata pomoci a kontroly:
 Toto  dilema  řešíme  především  v  situacích,  kdy  jsou  klienti  pasivní,  nespolupracující  či

nedodržují dohodu o spolupráci. Pracovník hodnotící situaci klienta se rozhoduje, zda a do jaké
míry  zasahovat  do  přirozeného  prostředí  klienta.  V  této  situaci  může  být  ovlivněn
nedostatečným  množstvím  informací,  případně  informacemi  zkreslenými,  vycházejícími
z  jednostranného  zdroje.  Pracovník  se  může  obávat,  že  ukončení  spolupráce  bude  mít
negativní dopad na klienta či jeho rodinu. Může mít též obavu z prodlení a jeho následků.

 Dilemata vycházející z osobnostních a odborných kvalit:
 Pracovník může cítit obavu z vlastního poškození při vykonávání terénní sociální práce. Také

mohou výkon  povolání  komplikovat  vlastní  nezpracovaná témata,  jako je  například špatná
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zkušenost s některou skupinou obyvatel a „zaškatulkování“ všech členů této skupiny pod určité
charakteristiky či setkání se s pachatelem trestného činu, jehož byl pracovník v minulosti obětí.

 Postupy při řešení těchto dilemat jsou specifické pro každý jednotlivý problém. Obecně lze říci,
že pracovník by si měl být vědom svých možností a hranic. Tyto hranice by měly být jasně
dané. Okruh spolupracovníků, vedoucích pracovníků a klienti by je měli znát a respektovat. Je
vždy vhodné tato dilemata prodiskutovat s kolegy či nadřízenými. Zvažovat a analyzovat tyto
problémy i s dalšími odborníky. Tato a další dilemata jsou též probírána a řešena ve skupinách
sociálních pracovníků v rámci Společnosti sociálních pracovníků ČR.


