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 1. Preambule

Tento dokument shrnuje základní etické principy  dětské skupiny Pupálek, jejímž provozovatelem je nezisková
organizace AGAPO, o.p.s.

Pracovníci  dětské skupiny se zavazují  k  dodržování tohoto etického kodexu a současně se hlásí  k naplňování
etického kodexu vydaného Asociací provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí.

S vědomím důležitosti etických principů v oblasti naší práce v dětské skupině a se snahou o co nejvyšší kvalitu
a transparentnost našich služeb se zavazujeme dodržovat základní standardy a principy etického chování uvedené
níže v kodexu.

 

 2. Obecné etické zásady

Pracovníci dětské skupiny Pupálek se řídí obecnými etickými zásadami, které uplatňují vůči všem lidem, se 
kterými v rámci své činnosti přicházejí do styku. Každý pracovník dětské skupiny:

• jedná podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, 

• respektuje jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, barvu pleti,  
mateřský jazyk, věk, sexuální orientaci nebo zdravotní stav,

• respektuje hodnotu a důstojnost každého člověka bez ohledu na sociální rozdíly, odlišný životní styl, 
zvyky rodiny, kulturní zvyklosti, náboženské vyznání nebo politické přesvědčení,

• dodržuje společenské normy a pravidla slušného chování,

• podílí se na vytváření důvěrného a bezpečného prostředí.

 3. Etické zásady pečujících osob

Pečující osoby dětské skupiny Pupálek ve vztahu k jednotlivým skupinám osob dodržují následující zásady.

 3.1. Ve vztahu k sobě

• dbá o svou duševní i fyzickou pohodu,

• dbá o své dobré jméno a pověst,

• je zodpovědný za své činy.

 3.2. Ve vztahu ke kolegům

• vytváří prostředí, které je kolegiální, týmové, vstřícné, přátelské a motivující,

• respektuje názory, hodnoty, odbornost a zkušenosti kolegů, 

• jedná férově, poctivě, otevřeně,

• případné konflikty/neshody řeší vhodným a konstruktivním způsobem a snaží se dosáhnout společného 
konsensu.
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 3.3. Ve vztahu k dětem

• respektuje individuální potřeby dítěte,

• podporuje a rozvíjí osobnost dítěte,

• přistupuje k dětem bez rozdílů,

• je dětem dobrým vzorem,

• vytváří podmínky pro rozvoj dítěte,

• dbá na bezpečnost dítěte a prostředí ve kterém se pohybuje,

• aktivně se podílí na vytváření psychické pohody dítěte.

 3.4. Ve vztahu k rodičům

• zachovává mlčenlivost a respektuje důvěrnost informací,

• respektuje roli rodiče,

• vytváří prostor pro spolupráci a vzájemnou důvěru.

 3.5. Ve vztahu k organizaci

• aktivně se podílí na uplatňování společných metod a postupů,

• svoji práci vykonává v souladu s vizemi, cíli a filozofií dětské skupiny,

• chová se hospodárně a účelně,

• je loajální k organizaci a podílí se na vytváření jejího dobrého jména.

 3.6. Ve vztahu k profesi

• rozvíjí své odborné znalosti a dovednosti,

• vnímá svoji práci jako poslání,

• je profesionál,

• reprezentuje svoji profesi v práci i mimo ni.
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