Etický kodex koordinátora programu BBBS/Pět P v ČR
Etické zásady obecně
1. Koordinátor dbá na dodržování lidských práv, které jsou vyjádřeny v Listině základních
práv a svobod a v Úmluvě o právech dítěte.
2. Koordinátor ctí jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou
příslušnost, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské,
politické a jiné přesvědčení.
3. Koordinátor pomáhá na základě svých znalostí, dovedností a zkušeností jednotlivcům a
usiluje o vysokou odbornou úroveň, přičemž poskytuje jen takové služby, které jsou
specifikovány v Manuálu programu Pět P.
4. Profesní odpovědnost má prioritu před osobními zájmy.
Koordinátor a dobrovolník
1. Koordinátor respektuje dobrovolníka jako partnera se všemi právy a povinnostmi, které
jsou uvedeny ve Smlouvě o spolupráci.
2. Koordinátor zajistí, aby náplň výcviku dobrovolníků byla v souladu s principy a pravidly
programu Pět P. V případě, že na některou aktivitu realizovanou na výcviku nemá
požadovanou kvalifikaci a zkušenost, zajistí přítomnost dalších lektorů.
3. Na výcviku dobrovolníků se koordinátor snaží poskytnout dobrovolníkům takové
vzdělávání, které integruje teoretické znalosti s praktickou aplikací. Pokud se ukáže, že
dobrovolník není vhodný k výkonu své budoucí role staršího kamaráda, nebude s ním
sepsána Smlouva o spolupráci. Dobrovolníkovi se v tomto případě dostane srozumitelné a
profesionální vysvětlení.
4. Koordinátor shromažďuje od dobrovolníka pouze data a informace nezbytně nutné pro
realizaci programu Pět P. Informuje jej o jejich potřebnosti a použití. Žádnou informaci o
dobrovolníkovi neposkytuje bez jeho souhlasu.
5. Koordinátor vykonává svoji roli na základě upřímných a otevřených vztahů
s dobrovolníky, jimž se na tomto základě dostává jistoty, že to, co dělají, je významné a
slouží dobré věci.
6. Koordinátor se snaží udržet a rozvíjet svou profesionální kompetenci, která obsahuje i
supervizi dobrovolníků.
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Koordinátor a klient
1. Koordinátor jedná tak, aby nebyla poškozována důstojnost a lidská práva klientů.
2. Koordinátor pomáhá se stejným úsilím všem klientům, bez jakékoliv formy diskriminace.
3. Koordinátor shromažďuje pouze data

a informace nutné k výběru dvojice dítě -

dobrovolník. Chrání klientova práva na soukromí a důvěrnost jeho sdělení.
4. K vytipování dvojice dítě – dobrovolník přistupuje koordinátor zodpovědně, bere v úvahu
dobrovolníkovy preference, ale především potřeby a přání dítěte.
5. Koordinátor zasahuje do vztahu dítě – dobrovolník pouze tehdy, dojde-li k narušení
základních pravidel programu Pět P. Vážnější problémy konzultuje koordinátor se
supervizorem programu.
6. Koordinátor předchází závislosti klienta na službě.
Koordinátor a Asociace Pět P v ČR
1. Koordinátor je řádným členem Asociace Pět P v ČR a odpovědně plní své povinnosti
vyplývající z cílů Asociace.
2. Koordinátor navrhuje změny v metodice programu Pět P s ohledem na co nejvyšší úroveň,
snaží se aplikovat nové postupy a konstruktivně spolupracuje s ostatními koordinátory a
dalšími odborníky.
3. Koordinátor respektuje nejen znalosti a zkušenosti ostatních koordinátorů, garantů i
supervizorů, ale také rozdíly v jejich názorech a praktické činnosti.
4. Koordinátor poskytuje své znalosti a dovednosti ostatním koordinátorům při implementaci
programu Pět P v ČR.
Koordinátor a jeho odbornost
1. Koordinátor se aktivně podílí na udržování a zvyšování své odborné připravenosti.
2. Koordinátor má právo na supervizi.
3. Koordinátor si je vědom svých profesních hranic.
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