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ETICKÝ KÓDEX SOCIÁLNEHO PRACOVNÍKA  V ZARIADENÍ  SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  

Domov MÁRIE  

1. Sociálny pracovník zaručuje klientovi Domova MÁRIE  ochranu pred z neužitím 

prostredníctvom systému formálnych a neformálnych pravidiel, akým je etický kódex 

sociálneho pracovníka.  

2.  Sociálny pracovník využíva svoje odborné vedomosti, zručnosti, skúsenosti v prospech 

všetkých klientov Domova MÁRIE, rešpektuje potreby a záujmy klientov v organizácie. 

3. Sociálny pracovník si váži klientov ako individuálne osobnosti, chráni ich dôstojnosť 

a rešpektuje ich základné ľudské práva.  

4. Sociálny pracovník sa správa antidiskriminačne, je povinný meniť predsudky 

a netolerovať predsudky ostatných pre pôvod, rasu, spoločenské postavenie, status, 

pohlavie, sexuálnu orientáciu, vek, zdravotné postihnutie alebo vierovyznanie.  

5.  Sociálny pracovník ponecháva plnú moc klientom, aby sa zúčastňovali na rozhodovaní 

a je povinný rešpektovať ich rozhodnutia a o riešení svojej sociálnej situácie.  

6. Sociálny pracovník oboznámi klientov so všetkými podmienkami poskytnutia 

sociálnych služieb v Domove MÁRIE, pravdivo informuje klientov o svojich možnostiach 

pri riešení ich sociálneho problému. Jasne a zrozumiteľne definuje podmienky, za ktorých 

môže klientovi  poskytnúť sociálne služby. Ak klientovi nemôže poskytnúť  potrebné 

sociálne služby, odporučí ho inej organizácií, ktorá je orientovaná na riešenie jeho 

situácie.  

7. Sociálny pracovník trvale prejavuje záujem  o klientov, i keď nie je možnosť im 

pomôcť.  

8. Sociálny pracovník dáva prednosť profesionálnej zodpovednosti pred osobným 

záujmom.  

9. Sociálny pracovník zodpovedá za štandardnú úroveň poskytovanej sociálnej služby 

v Domove MÁRIE. V procese práce s klientom spracuje sociálnu anamnézu, vypracuje 

sociálnu diagnózu a vypracuje individuálny plán rozvoja osobnosti klienta.  

10. Sociálny pracovník spolupracuje s ostatnými v záujme klientov Domova MÁRIE.  

11. Sociálny pracovník je povinný dodržiavať dôvernosť informácií a zverejňovať ich len 

sú súhlasom klienta, alebo  výnimočne ako dôkaz vážneho nebezpečenstva a to aj voči 

svojím nadriadeným orgánom, rôznym sponzorom a iným participujúcim organizáciám.  

12. Sociálny pracovník je povinný neustále profesionálne rásť, rozvíjať a snažiť sa o také 

podmienky v zamestnaní, ktoré by umožnili dodržiavať tieto princípy.  


