
Mať profesionálny prístup voči osobám prijímajúcim dob-
rovoľnícku činnosť a zabezpečiť, aby váš vzťah neprekročil 
hranice profesionálneho vzťahu.

Byť si vedomý/-á možnosti výskytu pocitu nadradenosti k 
osobám prijímajúcim dobrovoľnícku činnosť a vyhýbať sa 
mu.

Pristupovať s rešpektom k osobám prijímajúcim dobrovoľ-
nícku činnosť a k ich kultúrnym zvyklostiam.

Pristupovať k diskusii o kultúrnych a náboženských rozdie-
loch, ako aj o politických názoroch, s opatrnosťou.

Mať vždy úctu k ľudskej dôstojnosti osôb prijímajúcich 
dobrovoľnícku činnosť, počúvať ich a snažiť sa o porozu-
menie.

Snažiť sa pri svojej dobrovoľníckej činnosti o vytvorenie 
bezpečného priestoru plného dôvery a porozumenia.

Zaujímať sa o život osôb prijímajúcich dobrovoľnícku 
činnosť, no nenútiť ich rozprávať o svojom príbehu, ak 
nechcú.

Nezabúdať, že osoby prijímajúce dobrovoľnícku činnosť, 
najmä ak ide o osoby s udelenou medzinárodnou 
ochranou, sa mohli stretnúť s extrémnymi a traumati-
zujúcimi zážitkami. Rovnako situácia na Slovensku pre 
cudzincov a cudzinky nemusí byť ľahká.

Uchovávať dôvernosť informácií, ktoré ti zverili osoby prijí-
majúce dobrovoľnícku činnosť.

Nepokúšať sa vyriešiť všetky problémy osôb prijímajúcich 
dobrovoľnícku činnosť. Mnoho riešení si vyžaduje trpezli-
vosť, čas či odbornú pomoc.

V prípade potreby právneho, psychologického alebo iného 
odborného poradenstva pre osoby prijímajúce dobrovoľ-
nícku činnosť je potrebné upovedomiť zastrešujúcu orga-
nizáciu tvojho dobrovoľníctva.

Byť obozretný/-á voči svojim očakávaniam ohľadom 
výsledkov dobrovoľníctva. Uvedom si, že dobrovoľníc-
ka činnosť sa odvíja od reálnych a aktuálnych potrieb a 
kapacít osôb prijímajúcich dobrovoľnícku činnosť, nie od 
našej predstavy o tom, čo potrebujú.

Chrániť svoju finančnú nezávislosť od osôb prijímajúcich 
dobrovoľnícku činnosť a neposkytovať im žiadne finančné 
ani materiálne dary. O prípadnej zlej finančnej/materiálnej 
situácii či možných zdrojoch pomoci upovedom, prosím, 
organizáciu, ktorá tvoje dobrovoľníctvo zastrešuje.

Byť si vedomý/-á, že môj vzťah s osobami prijímajúcimi 
dobrovoľnícku činnosť sa po formálnom ukončení dobro-
voľníctva vyvíja prirodzene – môže sa skončiť úplne, ale aj 
prerásť v priateľský neformálny vzťah.

Poskytovať informácie médiám o svojom dobrovoľníctve 
s veľkou citlivosťou a výlučne v koordinácii s organizáciou, 
ktorá tvoje dobrovoľníctvo zastrešuje.

ETICKÝ KÓDEX 
DOBROVOĽNÍCTVA 

Milá dobrovoľníčka, milý dobrovoľník, týmto etickým 
kódexom sa zaväzuješ k nasledovnému:


