
 

 

 

 

Etický kodex 

 

Doléčovacího centra a Poradny pro alkoholové a jiné závislosti 

 

1. Respektovat osobní práva a svobodu klienta a poskytovat službu bez ohledu na rasu, 
víru, náboženství, pohlaví, původ, sexuální orientaci, věk, tělesný nebo psychický 
handicap, polickou příslušnost, předešlou kriminální činnost nebo majetkové postavení. 

2. Poskytovat klientovi profesionální a lidskou péči v souladu s klientovými cíli, potřebami a 
cíli služby (profesionalitou rozumíme průběžné vzdělávání, pravidelné supervize a 
celkový seberozvoj pracovníka). 

3. Aktivně dbát o to, aby každý klient byl seznámen se svými právy a porozuměl jim. 

4. Zachovávat mlčenlivost o informacích týkajících se klienta-s výjimkou danou platnými 
zákony, kterou je ohlašovací povinnost v případě závažných trestných činů (např. vražda, 
týrání svěřené osoby, organizovaný zločin a další trestné činy, jmenované v § 168 
trestního zákona). Terapeuti sdílejí informace o klientech v rámci porady o klientech. 

5. Podporovat klienta v samostatnosti, rozvoji vlastních kompetencí, zdrojů a přijetí 
zodpovědnosti za své rozhodování a jednání. 

6. Pracovníci nenavazují s klientem vztah jiný než terapeutický. Terapeutický vztah je 
navazován prostřednictvím setkávání s klientem, která mají své terapeutické cíle, obsah, 
jsou vedena v pracovní době, na určeném místě, jsou reflektována a jsou z nich vedeny 
zápisy. 

7. Sexuální vztahy s klienty a jejich blízkými rodinnými příslušníky jsou zakázány. Sexuální 
vztahy s klienty jsou zakázány i poté, co přestali využívat služeb P-centra, spolek. 

8. Kontakty s bývalými klienty, které jsou jiné než terapeutické (stáže bývalých klientů, 
pracovní vztahy apod.) jsou transparentní a reflektované. V týmu a se supervizorem jsou 
diskutované přínosy a rizika těchto kontaktů pro bývalého klienta. 

9. Je zakázáno využívat klienta pro osobní zisk. 

10. Pokud chce klient nebo osoba klientovi blízká organizaci sponzorsky podpořit, je to 
možné minimálně 1 rok po ukončení služby. Přijímání drobných darů upravuje směrnice 
P-centra, která je dostupná v čekárně P-centra, spolek. 

11. Pracovníkům je zakázáno v pracovní době konzumovat alkoholické či jiné nelegální 
návykové látky a pobývat pod jejich vlivem na pracovišti. 

12. Pracovníkům je zakázána společná konzumace, obstarávání a vybízení ke konzumaci 
alkoholu či jiných nelegálních návykových látek s klienty všech programů P-centra, 
spolek. 

 

 


