ETICKÝ KODEX
Rodinné centrum Pastelka z.ú.
Preambule
Hlavním cílem naší práce je radost dětí a jejich rodin.
Ke každému přistupujeme individuálně na základě principů rovnosti. Nediskriminujeme.
Garantujeme diskrétnost sdělených informací.
Zájmy kolektivu (dětí, pracovníků,..) jsou nad zájmy jednotlivce, rozhodujeme skupinově na
základě většiny s přihlédnutím k možnostem a zájmům jednotlivce.
Dodržujeme zákony, předpisy a dohody.
Děti
Podílíme se spolu s rodinou na rozvoji dětí zejména v oblastech sociální, emoční, poznávací a
kreativní. Hlavním cílem naší práce je radostné a spokojené dítě.
Vedeme děti k respektu k sobě samým, k ostatním dětem a dospělým. Jsme vůči dětem
otevření a upřímní, k čemuž vedeme také je.
Motivujeme děti k tomu, že se mohou na nás v RC Pastelka spolehnout. Jako jejich průvodci
jim pomáháme řešit situace, kterými procházejí. Vytváříme a stále zlepšujeme bezpečné
prostředí pro pobyt dětí. Současně vedeme děti k dodržování pravidel RC Pastelka, čímž
zpětně posilujeme jejich pocit bezpečí.
K dětem přistupujeme bez diskriminace nebo předsudků a s ohledem k jejich individuálním
schopnostem a možnostem.
V zájmu dlouhodobého rozvoje dětí zajišťujeme rozmanitost programu.
Respektujeme individualitu každého jednotlivce a hranice fyzického kontaktu. Důvěrné a
citlivé informace nesdělujeme třetím osobám.

Rodiče a klienti
Reagujeme na potřeby společnosti
Rodiče jsou pro nás partneři. Respektujeme jejich rozhodnutí. Spojuje nás zájem o dítě a
kladný vztah k němu.
Respektujeme oboustranný princip pravdivosti a důvěrnosti vzájemně předávaných
informací.
Při pořádání akcí dodržujeme dohodnuté termíny, zajišťujeme dostupnost informací.
Zajímají nás názory a podněty rodičů.

Externí subjekty, dárci a veřejnost
Jsme důvěryhodná a profesionální organizace. Dlouhodobě rosteme. Zabýváme se
činnostmi, ve kterých vidíme smysl.
Naše spolupráce s veřejností a partnery vychází ze vzájemného respektu, rovnosti, čestnosti,
otevřenosti a transparentnosti. Samozřejmostí je plnění dohodnutých podmínek, zachování
důvěrnosti sdělených informací, dodržování termínů a informování o použití finančních darů.
Aktivity a akce realizujeme formou projektů a s maximálním ohledem na
možnosti organizátorů a zúčastněných, především pak s důrazem na bezpečí. Svěřené finanční
prostředky v rámci plánování a realizace akcí používáme uvážlivě a efektivně.
Díky vícezdrojovému financování jsme finančně stabilní a bezpečná organizace.
Díky rozmanitosti aktivit nabízíme možnost zapojení každému, kdo má zájem. Pořádáme akce
otevřené veřejnosti nebo jednotlivým zájmovým skupinám.

Závěr
Tento etický kodex byl zpracován a zveřejněn zejména proto, že naším záměrem je být
transparentní, rozvíjet se a profesionalizovat se.
Etický kodex společnosti Pastelka z.ú. je platný od 1.1.2018 a je pravidelně alespoň jednou
ročně aktualizován.

