
Etické zásady Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj, z.s.  

 

Etické zásady vychází z profesních hodnot a principů standardně platných v poradenských            

profesích a jsou základem pro etické chování a rozhodování poradců. Nejde o soubor             

pravidel, neuvádí postupy, které je třeba dodržovat za všech okolností, ale jsou zamýšleny             

jako průvodce profesionálů ve všech aspektech jejich profesního života - zejména ve            

vztazích s klienty, kolegy, zaměstnavateli a širší společností. Jejich cíle jsou tedy spíše             

aspirativní než normativní. 

Při návrhu těchto etických zásad vycházíme z předpokladu, že jejich dodržování je důležitou            

součástí profesionality kariérového poradce; pomáhají definovat tuto profesi i směrem          

k veřejnosti. 

Členové Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj, z. s. (dále jen SKPKR) se při               

poskytování svých služeb hlásí k níže uvedeným zásadám. 

Ve vztahu ke společnosti 

1. Členové SKPKR se podílí na změnách ve společnosti, které přispívají k emancipaci            

jednotlivců a sociálních skupin a k dosažení sociální spravedlnosti. 

2. Aktivně podporují rovnost a rozmanitost a usilují o odstranění překážek na cestě k             

osobnímu úspěchu vyplývajících z předsudků, stereotypů a diskriminace a přispívají          

tak k inkluzi. 

3. Povinností členů je zajistit, aby jejich profesionální úsudek byl objektivní a měl            

přednost před vnějšími tlaky nebo faktory, které by mohly ohrozit jejich nestrannost            

při poskytování služeb kariérového poradenství. 

Ve vztahu k sobě 

4. Členové mají povinnost pečovat sami o sebe, jak z hlediska jejich osobní integrity,             

osobní bezpečnosti a jejich schopnosti vykonávat praxi za účelem poskytování          

efektivní služby klientům. 

5. Členové SKPKR udržují své odborné kompetence, znalosti a dovednosti         

prostřednictvím účasti v dalším profesním vzdělávání a využívání příležitostí k reflexi          

vlastní praxe. 

6. Své profesionální kompetence, vzdělání a zkušenosti odpovídajícím způsobem        

prezentují a svou praxi vykonávají v mezích svého vzdělání a odborných znalostí.  
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Ve vztahu ke klientovi 

7. Členové SKPKR konají v nejlepším zájmu klientů a hájí hodnotu, důstojnost a            

jedinečnost každého člověka. 

8. Členové SKPKR svým konáním podporují své klienty v samostatnosti v rozhodování           

a rozvoji jejich potenciálu. 

9. Členové SKPKR respektují soukromí svých klientů. 

 

Ve vztahu k profesi 

10. Snaží se posilovat postavení a dobré jméno profese kariérového poradce a Sdružení            

pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj. 

11. Udržují profesionální vztahy s kolegy uvnitř i vně jejich vlastních organizací a            

respektují přínos ostatních profesionálů k rozvoji a nabídce služeb kariérního rozvoje.  

12. Členové SKPKR vhodným způsobem rozšiřují příležitosti ke kariérovému rozvoji a          

přístup ke službám kariérového poradenství pro všechny. 

 

Zdroje: 

Career development institute. Code of ethics. 2019. 

https://www.thecdi.net/write/Documents/Code_of_Ethics_update_2018-web.pdf 

National career development association. Code of ethics. 2015. 

https://www.ncda.org/aws/NCDA/asset_manager/get_file/3395 
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