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ETICKÝ    KODEX 
Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky 

(schválených Valnou hromadou dne 8. 12. 2016) 

 

 
I. Základní ustanovení 

1. Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování všech členů Asociace 
poskytovatelů sociálních služeb České republiky (dále jen „Asociace“) a informovat veřejnost 
o chování, které je oprávněna očekávat. 

2. Základním cílem Asociace je pomáhat rozvoji a zvyšování úrovně sociálních služeb 
poskytovaných jejími členy. 

3. Členové Asociace dbají na dodržování lidských práv tak, jak jsou vyjádřeny v Chartě lidských 
práv Spojených národů, řídí se zákony tohoto státu a závaznými předpisy, platnými pro výkon 
jejich povolání. 

 
II. Etické zásady ve vztahu k uživatelům 

1. Člen Asociace poskytovatelů sociálních služeb (dále jen „člen Asociace“) respektuje 
jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho etnickou příslušnost, rasu, barvu pleti, věk, 
zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci a náboženské či politickém 
přesvědčení.  

2. Člen Asociace jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva svých uživatelů. 

3. Člen Asociace jedná tak, aby nezneužíval svou moc vůči uživatelům.  

4. Člen Asociace dbá, aby služby, které poskytuje, měly profesionální úroveň. 

 
III. Etické zásady ve vztahu k APSS ČR a k ostatním členům 

1. Člen Asociace se v situaci střetu zájmů Asociace se svými soukromými zájmy vzdá uplatnění 
svých členských práv při hlasování a rozhodování v orgánech Asociace.  

2. Základem vztahů mezi pracovníky je vzájemně čestné, slušné a společensky korektní chování.  

3. Člen Asociace respektuje znalosti a zkušenosti ostatních členů.  

4. Člen Asociace vyhledává a rozšiřuje spolupráci s ostatními členy. 

5. Člen Asociace respektuje rozdíly v názorech a praktické činnosti ostatních členů. Kritické 
připomínky k nim vyjadřuje na vhodném místě vhodným způsobem. 

6. Člen Asociace dbá na udržení a zvyšování odborné a společenské prestiže sociálních služeb 

 

IV. Závěr 
 
Etický kodex jako součást Stanov Asociace je pro každého člena Asociace závazný.  

 


