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SIAULIv MIESTO SAⅥ VALDYBЁ S SocIALINIv PASLAUGv CENTRO
ETIKOS KODEKSAS

I.BENDROSIos NUOSTATOS
1' Siauliq miesto savivaldybes socialiniq paslaugq centro (toliau
cenkas) etikos kodeksas
- Kodeksas) - ivardija bendrqsias darbo ,"Jyt"r, suformuoja- pagrindines nuostatas ir
principus, kuriais vadovaujantis Siautiq miesto savivaldybes
socialini"q p*iurrgal centre dirbantys
darbuotojai sprendZia darbo etikos probiemasDarbuotojas privalo dorai ir s4ziningai atlikti pareigas, b[ti objekrywrs,
laikytis
-2
kon-fidencialumo, nuolat gilinti profesines iinias-, siekti gery rezultatq
ir racionaliai, naudojant
turimus i5teklius, siekti asmens, su kuriuo dirba, socialines situacijos pokydiq.

(toliau

II. DARBO ETIKOS PRINCIPAI
3' Darbo vertybes praktikoje igyvendinamos etikos principais,
3.1. gerbia Zmoniq prigimting vertg ir omm4;
3.2. siekia didinti socialiniteisingum4 ir stiprinti solidarum4;
3.3. gerbia Zmogaus teises ir jo apsisprendimo teisg;
3.4. veikia s4Ziningai, patikimai, nesali5kai ir empati5kai;
3-5- nuolat siekia tobulinti savo profesines kompetencijas;
3.6. dalinasi ger4ja patirrimi.

k*i.l

laikosi Centro darbuotojas:

III. DARBUOTOJO ETINE ATSAKOMYBE ASMENIUI
4' Darbuotojas gerbia Centro paslaugq gavejo, kuriam teikia paslaugas,
orumq ir vertg, jrl teisg
laisv4
apsisprendim4. vadovaudamasis siuo principu, darbuotojas
i
4'L' pripazista visus asmenis, hfuT: reikalinga jo pagalta, nepriklausomai-nuo jq
amZiaus,
lyties, tautybes, tikejimo, politiniq isitikinimq, oJor spalvos, socialines padeties,
seksualines
orientacijos bei kiq poiymiq, tadiau turi teisg laisvai apsisprgsti dirbti su asmeniu, jei jis
yra
giminaitis, draugas ir pan.;
4'2- yra lojalus asmeniui, teikia pirmenybg jo interesams ir veikia gavgs asmens
sutikim4,
isskyms Lietuvos Respublikos istat5rmuos" n,r*utytais atvejais, kai i5kyla
gresme
asmeniui
!'uU*u
ar aplinkiniams;
4'3. iSsamiai ir suprantamai teikia asmeniui informacij4 apie jo teises, galimybes
bei su tuo
susijusias pareigas;
4.4. suteikia galimybg asmeniui susipaZinti su jo asmeniniais duomenimis;
. 4.5. su asmeniu palaiko tik profesinius
rySius:
4.5.1. nereikalauja ir neima iS asmens atlygio jokia forma;
4.5.2- nesudaro su asmeniu jokiq turtiniq ir neturtiniq sandoriq;
,.\
4.6. gerbia asmens teisg i privatumq ir nereikalauja privadios'informacijos, jei
tai nera butina
ivertinant paslaugos poreiki, teikiant paslaug4 bei sociafiniams tyrimams;
4.7. pasitelkia ipagalb4 kitq sriditl specialistus, jei to reikaiauja asmens
interesai irjam sutikus.

IV. DARBUOTOJO ETINIAI SANTYKTAI
SU BENDRADARBIAIS
IR KITAIS SPECIALSITAIS
5' Darbuotojas' bendradarbiaudamas su
kitais darbuotojais, kitq sridiq specialistais
bei kitomis
organizacijomis:
5.1. gerbia kolegq kitl specialisrq
Zinias ir patirti;
t
5'2' pastebejgs neetisk4
bendradarbio elgesi, i"roil roju centro
direktoriq;
5.3. kritiskai verrina kolegq ir bendradaibt.i;prz;il;siq
darbo etik6 erges!;
5-4. laikosi soridarumo su savo koregomis,
d;3*; nuo nepagristos kritikos.
V. DARBUOTOJO IR DARBDAVIO
SANTYKIAI
6. Darbuotojas su darbdaviu:
6.1. atsakingai laikosi dvi5aliq susitarimq;
6'2' nuolat siekia tobulinti savo
istaigos veikl% didinti jos teikiamq paslaugq veiksmingum4
ir
efektyvum4;
6'3' s4ziningai ir racionaliai disponuoja
istaigos finansiniais, materialiniais ir zmogiskaisiais
istekliais, efekryviai n1:rdojajugs tik
fstaigor
ritrtu*s siekti;
6'4' lffitiskai vertina ir nelieka ub*.ii.rgu.,;ei
"*,utrt"*r
aaruJa"y s paieidziaetikos principus.

VI. DARBUOTOJO KOMPETENCIJOS IR PROFESIONALUS
ELGESYS
7' Darbuotojas siekia tobulinti asmenines savybes
ir kompetencijas, kurios turi
ftakos centro
teikiamq paslaugq kokybei, efektyvumui, gerai
ut*lrr".ui lstaigoje uei i*'u;iui visuomeneje:
7 'l ' ditba nuosekliai, nepiktnaudiiaula
asmenrl p"riiiLe:imu bei savo padetimi, pripaZista
ribas
tarp asmeninio gyvenimo ir profesinds veiilos;
7 -2- geba isklausyti, pagarbiai
issakyti.ir konstrukryviai priimti kritik4;
7 '3 ' geba atprtifii profesines
etikos etines aitemas, jas
isivertinti ir nrunatyti jq sprendimus.

\rII. BAIGTAMO$IOS NUOSATATOS
8. Darbuotojas privalo vadovautis Siomis
taisyklemis.

9' Jeigu darbuotojas nesilaiko Centro darbuotojq etikos
principrl, bet kuris asmuo tun tei:g
pateikti skund4 centro vadovui. vadovas turi
apsvarstyti skund4 ir nusprgsti, ar reikia pradeti
tarnybini patikrinim4.

