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Etický kódex pracovníka Centra zborovej diakonie Kanaán 

Poslaním pracovníka Centra zborovej diakonie Kanaán je vykonávať svoje 
povolanie čestne, svedomito, profesionálne, s hlbokým ľudským vzťahom 
k človeku a rešpektovaním jeho dôstojnosti v každej etape života, v súlade 
s aktuálnymi poznatkami a s využitím dostupného materiálno-technického 
vybavenia zariadenia pre seniorov, v ktorom pracuje.                                    

Pracovník CZD Kanaán pri výkone svojho povolania  dôsledne rešpektuje : 

vo vzťahu k prijímateľovi sociálnej služby 

o pristupovať ku každému s úctou, rešpektom, pokojom, trpezlivosťou 
a porozumením, klientom zariadenia netykať 

o vytvárať podmienky pre zachovanie, prípadne zlepšenie kvality života bez 
ohľadu na vek, národnosť, rasu, vierovyznanie, sexuálnu orientáciu, politickú 
príslušnosť a spoločenské postavenie, 

o vhodným výberom pracovných postupov motivovať prijímateľa sociálnej 
služby k udržaniu jeho schopností, zručností a  samostatnosti prihliadajúc 
k jeho individuálnym možnostiam, 

o predchádzať situáciám, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť, zdravie, život 
a pokojné spolunažívanie prijímateľov sociálnej služby, 

o dbať o zachovanie dobrého mena prijímateľa sociálnej služby, členov jeho 
rodiny a osôb jemu blízkych, 

vo vzťahu k spolupracovníkom 

o vhodným spôsobom komunikovať a mať úctu ku každému zo 
spolupracovníkov, bez ohľadu na pracovnú pozíciu, 

o vzájomnou spoluprácou smerovať k dosahovaniu spokojnosti prijímateľov 
sociálnej služby s poskytovanou starostlivosťou, 

o preukazovať spolupracovníkom vzájomnú pomoc pri napĺňaní zverených 
úloh, 

o prípadné nedorozumenie riešiť bezodkladne a diskrétne priamo s tým, koho 
sa týka,  

o dbať o zachovanie dobrého mena súčasných i minulých spolupracovníkov, 
členov ich rodín a osôb im blízkym, 



Centrum zborovej diakonie 
Lazovná 23, Banská Bystrica 

 

vo vzťahu k sebe samému 

o dbať o svoj profesionálny rast účasťou na organizovanom vzdelávaní, 
samoštúdiom, ako aj oboznamovaním sa s internými predpismi zariadenia, 

o nadväzovať a budovať spoluprácu s kolegami zo svojej profesie, 
o vytvárať v pracovnom i osobnom živote medziľudské vzťahy, ktoré 

napomáhajú osobnej spokojnosti, 
o predchádzať konaniu, ktoré by mohlo porušovať zákon, 
o využívať voľný čas zmysluplne s cieľom regenerácie svojich síl, 

vo vzťahu k organizácii, v ktorej pracuje 

o vykonávať zverené úlohy podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, 
o akceptovať snahu o zachovávanie kresťanských princípov v zariadení,  
o  vo svojom slovníku sa vyvarovať použitiu vulgarizmov, 
o predkladať návrhy na zlepšenie pracovných postupov, 
o bezodkladne oznámiť vedeniu zariadenia akékoľvek formy diskriminácie, 

násilia, šikanovania prípadne obťažovania na pracovisku, 
o dodržiavať mlčanlivosť o informáciách s ktorými sa oboznámil pri výkone 

svojho povolania, 
o snažiť sa o šírenie dobrého mena CZD Kanaán, počas i po ukončení svojho 

pôsobenia v zariadení. 
 
 
Svojim podpisom potvrdzujem, že som bol / a oboznámený/á s Etickým 
kódexom pracovníka CZD Kanaán a som si vedomý/á že  z jeho 
nedodržiavania môžu byť voči mne vyvodené discipinárne sankcie. 
 


