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Etický kodex organizace Benjamín vymezuje a podporuje žádoucí zásady a postoje
zaměstnanců ve vztahu k lidem, kteří využívají služby organizace, veřejnosti (včetně
rodinných příslušníků a jiných osob blízkých uživatelům) a organizaci. Etický kodex
je závazný pro všechny pracovníky organizace Benjamín a jeho dodržování je nedílnou
součástí pracovně právního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.
Etické zásady ve vztahu k lidem, kteří využívají služeb organizace Benjamín
 každý člověk, který využívá služeb naší organizace je plně respektován ve svých právech,
respektujeme jeho jedinečnost, věk, potřeby a schopnosti
 stavíme na silných stránkách každého člověka, který využívá služeb naší organizace,
posilujeme jeho sebedůvěru a sebevědomí a podporujeme jeho osobní rozvoj
 každého člověka, který využívá služeb naší organizace, podporujeme v samostatném
rozhodování
 upřednostňujeme podporu ve všech situacích před pasivně poskytovanou péčí; úkony
péče zajišťujeme s maximální možnou důstojností a podporou směrem k aktivitě
a samostatnosti každého člověka, který využívá služeb naší organizace
 ctíme zájmy lidí, kteří využívají služeb naší organizace, a nepodřizujeme je zájmům
svým ani zájmům organizace, rodičů, zákonných zástupců, dárců apod.
 nezneužíváme své postavení, nemanipulujeme s lidmi
 předcházíme vzniku závislosti lidí, které podporujeme, na pracovnících
 zachováváme mlčenlivost o údajích a informacích, s nimiž pracujeme při poskytování
služby a s nimiž přijdeme do kontaktu v rámci svého působení v Benjamínu

Etické zásady ve vztahu k rodinám a osobám blízkým lidem, kteří využívají služeb
organizace Benjamín
 zachováváme neutrální postoj k rodinám lidí, kteří využívají služeb naší organizace,
nezaujímáme vůči nim hodnotící postoje
 podporujeme lidi, kteří využívají služeb naší organizace, v možnosti trávit čas se svými
rodinami a blízkými
 průběžně informujeme rodinné příslušníky a jiné osoby blízké lidem, které podporujeme,
o zásadách naší práce
Etické zásady ve vztahu ke společnosti
 svými postoji na veřejnosti i v soukromí posilujeme postavení člověka s postižením
v širší společnosti
 ovlivňujeme společnost směrem k vnímání lidí s postižením – jsme společnosti příkladem
Etické zásady ve vztahu k organizaci
 jsme loajální vůči organizaci, neseme zásady organizace, respektujeme vnitřní pravidla
organizace, hájíme její zájmy
 jsme součástí týmu a ovlivňujeme a podílíme se na rozvoji služeb a probíhajících procesů
ve službách, za což přijímáme svůj díl zodpovědnosti

