
Etický kódex 
organizácie YouthWatch

Pre nás ako členov a zamestnancov občianskeho združenia YouthWatch je dôležité nielen 
to, čo robíme, ale aj ako to robíme. Naším cieľom je poskytovať služby, vykonávať činnosti 
a zabezpečovať aktivity v súlade s hodnotami, na ktorých sme sa zhodli a ktoré zaručujú  
ich dostupnosť a zároveň bezpečnosť pre všetkých. 

Rovnosť a nediskriminácia
Napriek tomu, že dôsledne nepoužívame rodovo vyvážený jazyk, vždy máme na pamäti 
dostupnosť našich služieb, činností a aktivít pre všetkých bez rozdielu – našich klientov/
klientiek, spolupracovníkov/spolupracovníčok alebo partnerov. Dbáme pritom na to,  
aby nik nebol diskriminovaný, a to z akéhokoľvek dôvodu.

Rešpekt a slušnosť
Sme ohľaduplní k našim partnerom a spolupracovníkom, klientom, ako aj ku kolegom  
a kolegyniam. Rešpektujeme individualitu iných a ich názory a skúsenosti sú pre nás 
cenným a relevantným zdrojom podnetov. Komunikujeme slušne a s úctou k človeku, 
pričom dodržiavame ustálené spoločenské normy komunikácie a používame spisovný 
jazyk. 

Profesionalita
V každej situácii zachovávame profesionálny prístup, komunikujeme priamo a otvorene, 
správame sa ústretovo a zaoberáme sa každým slušným návrhom, ktorý rešpektuje 
základné princípy demokracie a ustálené spoločenské normy. Pracujeme na základe 
poznania skutkového stavu, pričom sme pripravení ho deklarovať.

Odbornosť
Poskytujeme kvalitné a relevantné služby, ktoré pripravujeme a doručujeme našim klientom 
a partnerom na vysokej odbornej úrovni a včas. Naše činnosti a aktivity pripravujeme  
a zabezpečujeme s primeranou odbornou starostlivosťou. Svoju odbornosť si neustále 
zvyšujeme a pracujeme na tom, aby sme ju v organizácii zdieľali. 

Bezpečnosť
Otvárame témy, ktoré môžu byť náročné a kontroverzné, preto je pre nás veľmi dôležité, 
aby sa účastníci/účastníčky cítili s nami vždy bezpečne, a to nielen fyzicky, ale aj psychicky. 
Ctíme a vážime si ich dôveru a s plnou vážnosťou k nej pristupujeme.

Demokracia a participácia
Veríme, že tieto princípy prospievajú fungovaniu našej organizácie a okrem toho, že tieto 
princípy propagujeme smerom von, sami ich uplatňujeme do vnútra našej organizácie  
a na našich aktivitách.

Inklúzia
Každý z nás je jedinečnou osobnosťou a je prínosom pre komunitu a pre našu organizáciu. 
Veríme v túto jedinečnosť a pri našej práci kladieme dôraz na to, aby bola pridanou 
hodnotou. Zároveň pri plánovaní našich aktivít pristupujeme k špecifickým potrebám 
účastníkov a účastníčok a napĺňame ich.



V prípade, ak dôjde k porušeniu etického kódexu ktorýmkoľvek členom našej organizácie, alebo 
kýmkoľvek počas realizácie našich aktivít, je pre nás dôležité to vedieť. 

Informujte nás o tom kontaktovaním ktoréhokoľvek člena naśej organizácie. Rovnaký postup platí 
aj pre našich členov a partnerov. Menný zoznam, koho môžete kontaktovať je uvedený na našej 
stránke. Email je meno.priezvisko@youthwatch.sk. Každým podnetom sa budeme zaoberať. 

Spôsob hlásenia porušenia etického kódexu


