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Dokument vznikol v rámci projektu „Rozvoj SocioFóra ako relevantného partnera pri tvorbe verejných 
politík" je podporený z programu ACF -Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 

2014 - 2021.  Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti 

Bratislava a Karpatskou nadáciou. 

ETICKÝ KÓDEX 

I. Základné ustanovenia 

1. Účelom Etického kódexu je stanoviť základné pravidlá správania všetkých členov Nezávislej 

platformy SocioFórum, o. z. (ďalej ako SocioFórum) a informovať verejnosť o správaní, ktoré je 

oprávnená očakávať.  

2. Etický kódex SocioFóra je záväzný pre každého člena. 

3. Poslaním SocioFóra je motivovať, podporovať a posilňovať dobrovoľnícke a profesionálne 

mimovládne neziskové organizácie (MNO), ktoré pomáhajú ľuďom v chudobe a sociálnej 

núdzi.  

II. Etické princípy vo vzťahu k prijímateľom podpory a pomoci 

Člen SocioFóra:  

- rešpektuje jedinečnosť a hodnotu každej ľudskej bytosti,  

- koná tak, aby chránil dôstojnosť a ľudské práva svojich prijímateľov vyjadrených 

v medzinárodných a národných ľudskoprávnych dokumentoch1, 

- zabezpečí, aby podpora a pomoc, ktoré poskytuje, mali profesionálnu úroveň a boli 

poskytované čestne, v súlade s právnymi predpismi SR, 

- uplatňuje partnerský princíp a podporuje poskytovanie pomoci a podpory na komunitnej 

úrovni. 

III. Etické princípy vo vzťahu k SocioFóru a ostatným členom 

1. Vzájomne čestné, slušné a sociálne korektné správanie je základom vzťahov medzi členmi a 

člen ním zabezpečuje dôveru verejnosti, profesijný a sociálny status. 

2. Člen rešpektuje vedomosti a skúsenosti ostatných členov, usiluje o spoluprácu s nimi a 

rozširuje ju zdieľaním nadobudnutých poznatkov a skúseností.  

IV. Riešenie otázok spojených s Etickým kódexom 

1. V situácii konfliktu záujmov SocioFóra so záujmami člena si člen neuplatňuje členské práva pri 

hlasovaní a rozhodovaní v orgánoch SocioFóra v tejto veci.  

2. V prípade, ak niektorý člen koná v rozpore s Etickým kódexom, vydá stanovisko Etická komisia 

SocioFóra vymenovaná Výborom.  

                                                 
1 Napríklad: Charta OSN o ľudských právach; Dohovor OSN o právach dieťaťa; Dohovor OSN o právach osôb so 
zdravotným postihnutím; Národné priority rozvoja sociálnych služieb (v aktuálnej verzii); Stratégia 
deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti (v aktuálnej verzii). 


