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ETICKÝ KÓDEX
ČLENA MIESTNEJ OBČIANSKEJ PORIADKOVEJ SLUŽBY OBCE PRAKOVCE
Etický kódex člena Miestnej občianskej poriadkovej služby obce Prakovce (ďalej len
„člen MOPS“) ustanovuje základné pravidlá, ktoré regulujú správanie a činnosť člena MOPS
so zdôraznením významu jeho spoločenského postavenia pri plnení verejno-prospešných
záujmov obce Prakovce. Nestotožnenie sa s nimi a ich porušovanie znamená vylúčenie člena
z tohto významného verejne prospešného spoločenského postu.
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Etický kódex MOPS sa spravuje nasledovnými základnými zásadami:
Sociálnou spravodlivosťou,
Ľudskou dôstojnosťou,
Zodpovednosťou voči sociálnemu prostrediu obce Prakovce,
Zodpovednosťou voči sebe,
Zodpovednosťou voči kolegom,
Zodpovednosťou voči pracovisku,
Zodpovednosťou voči profesii,
Zodpovednosťou voči spoločnosti.
Všetky zásady uplatňujú členovia MOPS v procese služobnej činnosti aj osobného voľna.
Článok 1
Sociálna spravodlivosť

Člen MOPS:
a) má zodpovednosť za podporu sociálnej spravodlivosti vo vzťahu k celej spoločnosti, ako
aj vo vzťahu k ľuďom, s ktorými príde do styku v služobnej činnosti alebo v čase
osobného voľna,
b) usiluje sa zaistiť všetkým ľuďom prístup k potrebným informáciám, službám a zdrojom,
rovnosť príležitostí a účasť na procese rozhodovania,
c) prispieva k odstráneniu prejavov a príčin sociálnej nespravodlivosti, diskriminácie, útlaku
a bariér podporujúcich sociálne vylúčenie.
Článok 2
Ľudská dôstojnosť
Práca člena MOPS je založená na rešpektovaní dôstojnosti všetkých ľudí bez rozdielu a na
dodržiavaní ľudských práv, ako sú uvedené v Ústave Slovenskej republiky, zákonoch
a medzinárodných dokumentoch.
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Článok 3
Zodpovednosť voči sociálnemu prostrediu obce Prakovce
v duchu služobnej zdvorilosti sa správa k občanom, osobám, s ktorými príde do
pracovného styku, ako aj k svojim spolupracovníkom korektne a neznevažuje ich
profesionálnu spôsobilosť, u nikoho sa netoleruje korupčné, vulgárne, násilné, rasové ani
iné neetické správanie,
má prvoradú zodpovednosť voči osobám, ktoré potrebujú intervenciu formou osobnej
pomoci alebo poradenstva,
nepoškodzuje osoby, s ktorými dôjde do styku v služobnej alebo mimoslužobnej činnosti,
ani nepodriaďuje ich potreby a záujmy svojim vlastným potrebám a záujmom, jedná s
nimi bezúhonne, s účasťou, rešpektom a vytvára s nimi vzťah založený na báze dôvery,
v komunikácii s osobami, s ktorými dochádza do kontaktu počas služobnej činnosti, sa o
nich nevyjadruje znevažujúco ani pejoratívne,
rešpektuje príslušnosť k sociálnym skupinám, národnostnú, etnickú a kultúrnu
rôznorodosť jednotlivcov, skupín a komunít,
podporuje, posilňuje a zmocňuje osoby, s ktorými príde do kontaktu počas služobnej
činnosti, k vlastnej zodpovednosti, vlastným návrhom riešení, spoluúčasti a sebaurčeniu,
rešpektuje a chráni pritom ich biologickú, psychickú, kultúrnu a sociálnu integritu,
motivuje osoby, s ktorými prichádza do styku počas služobnej činnosti, aby vo vyššej
miere využívali sociálne služby poskytované obcou (terénna sociálna služba, komunitné
centrum) pri riešení problémov,
s osobitnou citlivosťou pristupujú k osobám, ktoré majú dlhodobé alebo trvalé zdravotné
obmedzenie, obmedzenú spôsobilosť na právne úkony, k deťom, seniorom a iným
zraniteľným skupinám,
rešpektuje hranice medzi osobným a profesionálnym životom. Pracovné postavenie voči
občanom nesmie byť v žiadnom prípade zneužité vo vlastný prospech. Nezneužíva svoje
postavenie na osobné obohatenie, ani na zvýhodňovanie svojich príbuzných a známych.

Článok 4
Zodpovednosť voči sebe
a) má nielen právo, ale aj povinnosť vykonať nevyhnutné kroky v profesionálnej a osobnej
starostlivosti o seba, aby bol schopný poskytovať kvalitné služby v rámci svojej služobnej
činnosti a pracovného zaradenia všetkým osobám, ktorým poskytuje osobnú pomoc alebo
poradenstvo,
b) pomáha ľuďom, ktorí sa nachádzajú v zložitej životnej situácii s ohľadom na vlastné
zdroje, hranice a len do tej miery, aby nebolo ohrozené jeho vlastné zdravie,
c) zaobchádza zodpovedne s mocou, ktorá mu bola zverená kompetenciami zákonmi a
zamestnávateľom v rámci výkonu práce.
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Článok 5
Zodpovednosť voči kolegom
rešpektuje vedomosti, spôsobilosti a praktické skúsenosti kolegov a ostatných odborných
pracovníkov,
pri odlišných pracovných postupoch berie ohľad na rozmanitosť a podporuje kolegiálnu
diskusiu a dialóg,
pri spoločnej zodpovednosti v rámci MOPS je predpokladom kolegiálnej spolupráce
vzájomná dôvera a dohoda ohľadom spoločného postupu,
nevyjadruje sa znevažujúco a pejoratívne o svojich kolegoch pred občanmi a v
rozhovoroch s nimi,
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e) pri podozrení z neprofesionálneho alebo eticky necitlivého správania svojho kolegu
využije ako prvotný nástroj kolegiálne upozornenie, pripomienky k práci kolegu vyjadruje
na vhodnom mieste a primeraným spôsobom,
f) činnosť MOPS vykonáva interdisciplinárne v kooperácii s inými profesiami, ako aj so
všetkými osobami a inštitúciami, ktoré môžu napomôcť k optimálnemu fungovaniu obce,
g) iniciuje a zapája sa do diskusií týkajúcich sa problémov a činnosti MOPS so svojimi
kolegami a zamestnávateľom,
h) prípade hrubého alebo opakovaného porušenia etických zásad odovzdá bezodkladne
informácie koordinátorovi MOPS, ktorý zabezpečí riešenie a nápravu.
Článok 6
Zodpovednosť voči pracovisku
a) plní svoje povinnosti vyplývajúce zo záväzku k zamestnávateľovi zodpovedne, svedomito
a čestne v súlade s pracovnou zmluvou a týmto etickým kódexom,
b) dbá na dodržiavania zásad šetrenia s materiálmi a pomôckami, ktoré mu boli poskytnuté
zamestnávateľom,
c) dbá o ochranu zariadenia miestnosti komunitného centra, ktorá bola zamestnávateľom
poskytnutá na plnenie úloh MOPS.
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Článok 7
Zodpovednosť voči profesii
udržiava a vyzdvihuje etické hodnoty, odborné poznatky a poslanie svojej profesie,
snaží sa získavať a rozvíjať odborné poznatky a uplatňovať ich v profesionálnej praxi, a to
najmä prostredníctvom nových prístupov, metód a techník, konštruktívnou a zodpovednou
kritikou nevhodnej praxe a sústavným vzdelávaním,
neustále udržuje profesionálne vystupovanie na úrovni vysokého štandardu, uvedomuje si,
že jeho profesionálne správanie ovplyvňuje dôveryhodnosť a verejnú mienku o profesii,
vyhýba sa takému konaniu, ktoré by spôsobilo zlú reputáciu profesie,
napomáha snahe profesijného spoločenstva sprístupniť služby čo najširšej verejnosti,
prostredníctvom osvety šíri získané vedomosti a informuje o možnostiach sociálnej
pomoci poskytovanej obcou.
Článok 8
Zodpovednosť voči spoločnosti

a) podporuje všeobecné blaho spoločnosti,
b) zasadzuje sa o zlepšenie sociálnych podmienok v spoločnosti, spravodlivejšie rozdelenie
spoločenských zdrojov a zabezpečenie prístupu k týmto zdrojom všetkým, ktorí to
potrebujú,
c) pôsobí na rozšírenie možností a príležitostí k zlepšeniu kvality života pre všetkých
občanov, a to s osobitým zreteľom k znevýhodneným a marginalizovaným jedincom,
skupinám a komunitám.
V Prakovciach

1.1.2018

Mgr. Pavol Lukáš
starosta obce
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