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KODEKS ETIČNIH NAČEL  

izvajalcev programov Zveze in društev Sožitje  
Uporabljena nevtralna moška oblika 

 

 

ETIČNOST – TEMELJ RAVNANJA 

Pri svojem delu, ki je namenjeno blaginji posameznika, družine, skupine in družbe, se izvajalci 

programov Zveze Sožitje (v nadaljevanju izvajalci programov) ravnajo po načelih etičnosti – 

splošnega dobrega z namenom, da  zavarujejo udeležence in sebe pred napačno uporabo 

strokovne ali družbene moči. Pri svojem delu ne smejo vpletati političnih, religioznih, 

ideoloških, osebnih, in institucionalnih vplivov ter interesov, ki bi utegnili ovirati njihovo 

človeško in strokovno presojo o tem, ali s svojim delom v resnici pomagajo posamezniku ali pa 

zgolj rešujejo osebnostne probleme oz.  zastopajo interese, ki niso v skladu s splošno 

veljavnimi načeli socialne pravičnosti in posameznikove blaginje.  

 

SPOŠTOVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC IN SVOBOŠČIN 

Vsi izvajalci programov morajo pri svojem delu spoštovati vse z Ustavo in zakoni Republike 

Slovenije zajamčene pravice, kot tudi vse mednarodne dokumente s področja človekovih 

pravic, ki jih je sprejela ali ratificirala Republika Slovenija. Posebno pa morajo biti pozorni na 

udejanjanje določb, ki jih vsebuje Konvencijo o pravicah invalidov.  

 

SPREJEMATI RAZLIČNOST 

Posamezniki in skupine imajo pravico do enakopravne pomoči ne glede na njihove biološke, 

osebnostne, statusne, ekonomske, socialne, nacionalne, verske, ideološke in politične razlike. 

Izvajalci programov sprejemajo vse posameznike, s katerimi sodelujejo, takšne, kot so.  

 

SPOŠTOVANJE KODEKSOV POKLICNE ETIKE 

Izvajalci programov, ki opravljajo katero koli storitev ali dejavnost znotraj organizacij Sožitje, 

so dolžni upoštevati poklicno identiteto in strokovno avtonomijo pripadnikov različnih strok 

na področju socialnega varstva. Pri svojem delu v celoti ohranjajo specifično strokovno 

odgovornost, kot jo opredeljujejo posamezni kodeksi poklicne etike, ob upoštevanju tega 

kodeksa in kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu. 

 

ENAKOPRAVNOST DELA 

Izvajalci programov prevzamejo konkretne naloge na podlagi dogovora, usposobljenosti in 

izkušenj ob upoštevanju tega kodeksa etičnih načel. Delo poteka v okviru programa in 

dogovora med izvajalci programov, udeleženci ter odgovornim organizatorjem dela. Delo vseh 

izvajalcev programov je enakopravno in enakovredno.  

 

SODELOVANJE IN MEDSEBOJNA POMOČ 

Dobri, korektni in iskreni odnosi med izvajalci programov in udeleženci so temelj 

obojestranskega osebnostnega razvoja in ustvarjalnega medsebojnega sodelovanja. Vsi 
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sodelujoči spoštujejo znanje in izkušnje drugih, se medsebojno podpirajo in dopolnjujejo ter 

usklajujejo svoje delo s ciljem večjega zadovoljstva in napredka udeležencev. Vsi izvajalci 

programov so ob kakršnih koli nejasnostih dolžni za podporo in pomoč zaprositi vodjo 

progama oziroma odgovornega organizatorja. Izvajalec programa v času sodelovanja v 

programu ne more odkloniti pomoči drugemu, v kolikor je nudenje pomoči v okviru njegovih 

znanj in sposobnosti. V kolikor zaprošena pomoč presega znanje in sposobnosti posameznega 

izvajalca programa, ga je le-ta dolžan napotiti k za to usposobljeni osebi. 

 

SPOŠTOVANJE POSAMEZNIKOVIH ODLOČITEV 

Vsi, ki sodelujejo pri izvedbi programov zveze ali društev Sožitje pomagajo udeležencem, da z 

lastnimi močmi in s pomočjo drugih prepoznavajo svoj položaj in v okviru svojih sposobnosti 

in ob pomoči drugih najdejo ustrezne rešitve.  

Pri vključevanju v program je potrebno slediti predvsem željam in potrebam posameznega 

udeleženca. Pravica do lastne odločitve za vključitev v program se strokovno preudarno lahko 

omeji samo z v naprej znanimi razpisnimi pogoji za vključitev v program ter v primeru, ko bi 

udeleženec z udeležbo v programu lahko ogrožal sebe ali druge. 

 

SPOŠTOVANJE ČLOVEKOVE ENKRATNOSTI IN DOSTOJANSTVA 

Pri sodelovanju z udeleženci so izvajalci programov dolžni varovati posameznikovo 

dostojanstvo, zasebnost, avtonomijo in individualnost, upoštevati njegovo kulturo in 

vrednote, ter pri prenosu informacij in komuniciranju uporabiti njemu razumljiv jezik in nivo 

komuniciranja. 

Izvajalci programov, so dolžni vse njim zaupane podatke varovati kot skrivnost razen v 

primeru, ko gre za življenjsko ali drugo morebitno ogroženost posameznika.  

 

MERILA KOMUNICIRANJA Z JAVNOSTJO 

Izvajalci programov, ki sodelujejo v programih zveze in društev Sožitje, morajo po svojih 

najboljših močeh varovati posameznike in družine pred neustreznim obravnavanjem in 

možnimi zlorabami v medijih in javnosti. Vse podane informacije morajo varovati zasebnost in 

koristi vseh udeležencev, še posebej oseb z motnjami v duševnem razvoju. 

 

PREPREČEVANJE OSEBNEGA NADLEGOVANJA IN NASILJA 

Izvajalci programov zveze in društev Sožitje vedno varujejo spolno, psihofizično in duhovno 

integriteto posameznice in posameznika. Prizadevajo si, da bi onemogočili vsakršne zlorabe 

uporabnikov. 

 

VARSTVO PODATKOV 

Programi zveze in društev Sožitja temeljijo na medsebojnem zaupanju. Zaradi tega je potrebno 

preprečiti kakršnokoli posredovanje zaupnih podatkov drugim osebam. Pri zbiranju in obdelavi 

osebnih podatkov se v celoti upošteva veljavna zakonodaja.  
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IZPOPOLNJEVANJE IN SODELOVANJE  

Izvajalci programov so dolžni v okviru programov zveze in društev Sožitja izpopolnjevati svoje 

znanje, ter razvijati svojo osebnost in čut za sočloveka. Pred vključitvijo v programe se morajo 

udeležiti različnih oblik organiziranih usposabljanj, po končani izvedbi programa pa se imajo 

možnost udeležiti organiziranih vrednotenj programov. Vključujejo se lahko tudi v druge 

oblike usposabljanj in izobraževanj, s katerimi krepijo znanja s ciljem podpore  osebam z 

motnjami v duševnem razvoju in njihovim družinam. Izvajalci programov različnih strok 

spoštujejo znanje in izkušnje drugih, si medsebojno pomagajo ter usklajujejo svoje delo s 

ciljem čim večje kvalitete življenja oseb z motnjami v duševnem razvoju in njihovih družin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZJAVA: 

Spodaj podpisan/a____________________________________________________________ 

izjavljam, da sem seznanjen/a s kodeksom etičnih načel izvajalcev programov zveze in društev 

Sožitje in jih bom pri svojem delu v celoti upošteval/a. Sočasno bom deloval/a v skladu z 

nalogami in dolžnostmi, ki izhajajo iz ciljev konkretnega programa, v katerem bom sodeloval/a. 

 

Kraj________________ 

Datuma__________________ 

Podpis___________________ 

 


