Etické zásady
Práce lektora primární prevence (dále jen lektor) je založena na hodnotách demokracie a
lidských práv. Lektoři proto dbají na dodržování lidských práv u skupin i jednotlivců, tak jak
jsou vyjádřeny v Chartě lidských práv Spojených národů a v Úmluvě o právech dítěte.
Lektor respektuje jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou
příslušnost, rasu, či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, pohlaví, zdravotní stav, sexuální
orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak
se podílí na životě celé společnosti.
Lektor respektuje právo každého jedince na seberealizaci v takové míře, aby současně
nedocházelo k omezení takového práva druhých osob.
Lektor usiluje o zajištění vysoké odborné úrovně, přičemž poskytuje pouze ty služby, které
odpovídají standardům primární prevence a individuálním kompetencím jednotlivých
pracovníků.
Profesionální odpovědnost lektora má přednost před osobními zájmy.
Ve vztahu ke klientům
Lektor respektuje klienta jako rovnocenného partnera se všemi občanskými právy a
povinnostmi, včetně jeho zodpovědnosti za své zdraví.
Lektor jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva svých klientů.
Lektor pomáhá se stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace všem klientům. Při
žádné formě diskriminace nespolupracuje a nezúčastní se jí.
Lektor chrání klientovo právo na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Data a informace
požaduje s ohledem na potřebnost při zajištění služeb, které mají být klientovi poskytnuty a
informuje jej o jejich potřebnosti a použití. Žádnou informaci o klientovi neposkytuje bez jeho
souhlasu. Pokud použije získané informace /např. ke studijním aj. účelům, statistické
zpracování, zprávy pro instituce/, vždy garantuje anonymitu osobních údajů.
Lektor je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti se
svým působením v Magdaléně, o.p.s. a které se vztahují ke klientům. Této povinnosti jej
může zbavit pouze klient nebo jeho zákonný zástupce písemným prohlášením. I v tomto
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případě je však pracovník Magdalény, o.p.s. povinen zvážit zachování mlčenlivosti, pokud je
to v zájmu klienta. Tím nejsou dotčena příslušná ustanovení trestního řádu a povinnost
vypovídat před orgány činnými v trestním řízení.
Lektor se snaží zajistit, udržet a rozvíjet svojí profesionální kompetenci, která zahrnuje i
účast na supervizích.
Lektor si je vědom svých odborných a profesních omezení, zachovává hranice vlastních
kompetencí.
Ve vztahu k zaměstnavateli
Lektor odpovědně plní své povinnosti vyplývající z Dohody o provedení práce či pracovní
smlouvy.
Snaží se ovlivňovat pracovní postupy a jejich praktické uplatňování ve své zaměstnavatelské
organizaci s ohledem na co nejvyšší úroveň služeb poskytovaných klientům.
Spolu se zaměstnavatelem spolupůsobí při vytváření takových podmínek, které umožňují
členům pracovního týmu přijmout a uplatňovat závazky vyplývající z tohoto kodexu.
Ve vztahu ke kolegům
Lektor respektuje znalosti a zkušenosti svých kolegů a ostatních odborných pracovníků.
Vyhledává a rozšiřuje spolupráci s nimi a tím zvyšuje kvalitu poskytované služby.
Respektuje rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegů a ostatních odborných pracovníků.
Kritické připomínky k nim vyjadřuje na vhodném místě vhodným způsobem.
Lektor upřednostňuje týmovou spolupráci před individuálním pojetím služby.
Ve vztahu k odbornosti a povolání
Lektor dbá na udržování a zvyšování prestiže svého povolání.
Neustále se snaží o udržení a zvýšení odborné úrovně své práce a uplatňování nových
přístupů a metod.
Působí na to, aby odbornou práci prováděl vždy kvalifikovaný pracovník s odpovídajícím
vzděláním a průpravou.
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Lektor je zodpovědný za soustavné vzdělávání a výcvik, což je základ pro udržení stanovené
úrovně práce a schopnosti řešit etické problémy.
Lektora primární prevence se týká ohlašovací povinnost pouze v případech určených
zákonem České republiky.
Postupy při řešení etických problémů
Závažné i méně závažné etické problémy řeší tým CPP – primární prevence v rámci
supervize. Každý člen týmu má možnost diskutovat a analyzovat tyto problémy ve spolupráci
se všemi stranami, kterých se problém týká.
Úkolem supervize je mj. napomáhat řešit etické problémy, které se jednotlivcům a týmu
nedaří řešit z vlastních odborných a lidských zdrojů.
Pokud člen týmu CPP – primární prevence nemá možnost řešit uspokojivým způsobem
etické problémy v týmu a v rámci týmové supervize, má možnost si zajistit supervizi
individuální nebo se obrátit na jiné odborné společnosti. Pracovník se může obrátit na
Asociaci nestátních organizací (A.N.O.) - Sekce primární prevence A.N.O., Rada A.N.O.
případně na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
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