Etický kodex
Asociace organizací v oblasti vězeňství, z. s.
Ustavující schůze Asociace organizací v oblasti vězeňství, z. s., (dále jen „asociace“)
konaná 19. září 2019 v Praze na základě čl. 8.3.1 a 13.3 stanov přijala tento etický kodex:
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ZÁKLADNÍ PRINCIPY
Všichni členové a pozorovatelé jsou povinni
1.1 dbát při své činnosti na odbornost a profesionalitu, stejně jako na zachování
principů otevřenosti, tolerance, pravdivosti a korektního jednání,
1.2 respektovat základní lidská práva a svobody a lidskou důstojnost, používat
nediskriminační postupy a nezneužívat tíživé životní situace klientů ve svůj
vlastní prospěch,
1.3 vyvarovat se střetu zájmů na všech úrovních,
1.4 v zájmu transparentnosti zveřejňovat informace o své činnosti,
1.5 usilovat o zlepšení situace ohrožených a znevýhodněných skupin a posilovat
jejich roli ve společnosti,
1.6 nést odpovědnost za dopad své činnosti, využívat výsledky své práce a
evaluací a aktivně řešit případné negativní důsledky své práce,
1.7 seznámit s tímto etickým kodexem všechny své zaměstnance a zástupce, kteří
je zastupují, a vyžadovat od těchto osob jeho dodržování.
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VZTAHY MEZI ČLENY A POZOROVATELI ASOCIACE
2.1 Výchozí principy vztahů mezi všemi členy a pozorovateli navzájem jsou
transparentnost, otevřenost, důvěra, respekt, sounáležitost a odpovědnost.
2.2 Členové a pozorovatelé
2.2.1 dbají dobrého jména ostatních členů a pozorovatelů a posilují tak jejich
důvěryhodnost při jednání s veřejností, státem, médii a dalšími subjekty,
2.2.2 ctí zásady spolupráce, vzájemného respektu, otevřenosti a důvěrnosti
ve vztahu k interním informacím asociace a jejích jednotlivých členům
a pozorovatelům;

2.2.3 se navzájem informují, spolupracují a postupují společně v záležitostech,
které se dotýkají všech členů a pozorovatelů;
2.2.4 respektují znalosti, kompetence a zkušenosti ostatních členů a
pozorovatelů, stejně jako rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegyň
a kolegů asociace. Kritické připomínky k nim vyjadřují na vhodném místě
a vhodným způsobem;
2.2.5 dbají na zásady otevřené diskuse a pro body vyžadující společné
stanovisko respektují hlasování členů podle stanov asociace.
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ÚČINNOST
Tento etický kodex nabývá účinnosti okamžikem přijetí.

Mgr. Jana Smiggels Kavková v. r.
předsedající zasedání ustavující schůze

Mgr. Lenka Ouředníčková v. r.
předsedkyně výboru

