ETICKÝ KÓDEX LINKY DÔVERY NEZÁBUDKA
1. Pracovnı́k Linky dô very Nezá budka (v ďalš om texte - LDN) vykoná va
svoju prá cu v prospech klientov, s reš pektom k osobnosti a ľudský m
prá vam kaž dé ho jednotlivca.
2. Pracovnı́k LDN sa aj napriek krá tkemu trvaniu intervencie snaž ı́
vytvá rať ľudsky akceptujú cu, podpornú atmosfé ru a budovať s
klientom vzťah dô very.
3. Nenadvä zuje osobný ani pı́somný kontakt s klientom mimo rá mec
profesioná lnej pomoci.
4. V prı́pade indispozı́cie vyvolanej chorobou, stresom, alkoholom a pod.
pracovnı́k nevykoná va služ bu na LDN.
5. Poč as služ by sa nezaoberá č innosťami, ktoré by odvá dzali jeho
pozornosť od prá ce s klientom.
6. Pracovnı́k LDN zachová va mlč anlivosť a zabezpeč uje ochranu vš etký ch
informá ciı́ zı́skaný ch pri kontakte s klientom proti zneuž itiu, a to aj po
ukonč enı́ pracovné ho vzťahu na LDN.
7. Pracovnı́k LDN zachová va mlč anlivosť o interný ch zá lež itostiach LDN a
osobný ch ú dajoch jej pracovnı́kov.
8. Vš etky informá cie zı́skané od klienta sú považ ované za dô verné , pokiaľ
to neodporuje zá konom Slovenskej republiky (v ďalš om texte - SR).
9. Vo vý nimoč ný ch prı́padoch, kedy je ohrozená bezpeč nosť, zdravie
alebo ž ivot klienta č i iný ch osô b, alebo poruš enie prá vnych noriem SR,
vykoná va pracovnı́k LDN nevyhnutné kroky vrá tane informovania
zlož iek zá chranné ho systé mu, a to aj bez sú hlasu klienta.
10. Informá cie o LDN pre mé diá podá va pracovnı́k LN len so sú hlasom
vedú ceho LDN.
11. Pomoc poskytnutá na LDN je bezplatná .

12. Poradca i klient majú prá vo ukonč iť komuniká ciu. Poradca mô ž e
ukonč iť hovor len po predoš lom upozornenı́ klienta, pokiaľ klient v
hovore prekrač uje hranice sluš nej komuniká cie, zá sady alebo
mož nosti poskytovanej služ by.

