
 

ETICKÝ KODEX DOBROVOLNÍKA  

ČESKÉ OLYMPIJSKÉ NADACE (ČON) 
 

Preambule 
  

Projekt České olympijské nadace je součástí aktivit Českého olympijského výboru. Dobrovolníkem 

ČON (dále jen „dobrovolník“) se může stát každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez 

nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch ČON. 

Povinnosti dobrovolníka ve vztahu k ČON 
1. Být týmovým hráčem. 

2. Mluvit pravdu, chovat se čestně a jednat poctivě. 

3. Dodržovat profesionální hranice, být spolehlivý. Ztotožňovat se s posláním ČON a dle toho 

ji navenek prezentovat. Nezneužívat projevené důvěry. 

4. Pracovat na stálém sebevzdělávání a rozvíjení svých dovednosti. 

5. Splnit zadané úkoly, ke kterým se zavázal. Úkoly přijímat se znalostí svých možností. 

6. Řídit se pokyny pověřeného zástupce organizace. 

7. Respektovat právní normy. 

8. Vyhýbat se jakémukoli chování, které by vedlo ke konfliktu zájmů a udržovat dobré 

profesionální vztahy s ostatními dobrovolníky. 

9. Nepřijímat  žádné hodnotné dary nebo výhody, které by měly vliv na jeho dobrovolnickou 

činnost a nezneužívat výsad plynoucích z výkonu své práce k uspokojování soukromých 

potřeb. 

10. Uchovávat veškeré informace o dětech, rodičích a jejich situaci v tajnosti. Nevyužívat 

informace pro jakékoliv další činnosti, které by byly v rozporu s posláním ČON nebo 

s pravidly slušného chování. 

11. Informovat osobu, která je pověřena kontaktem s dobrovolníky o všech nastalých 

změnách, které by mohly ohrozit plnění dobrovolnické činnosti. V případě čerpání 

finančních prostředků na aktivity spojené s činností ČON vše řádně domluvit a následně 

vyúčtovat. 

12. Dobrovolník musí při ukončení spolupráce s ČON dokončit rozpracované činnosti a předat 

pověřené osobě veškeré dokumenty a informace, které zaručí kontinuitu práce 

s konkrétními podpořenými dětmi. 



 

Povinnosti dobrovolníka ve vztahu k dětem a jejich rodičům 
1. Respektovat děti i jejich rodiče. 

2. Vztah s rodiči i dětmi musí být otevřený a přímý, rodiče ani děti nesmí být nuceni do 

žádných akcí, které nechtějí absolvovat. 

3. Udržovat kontakt s rodiči a dětmi dle jejich zájmu, při spolupráci s dětmi se o děti musí 

starat se vší péči a odpovědností. 

Práva dobrovolníka 

  

1. Dobrovolník má právo dostat úplné informace o poslání a činnosti organizace, úplné 

informace o činnosti, kterou by měl dobrovolník vykonávat, včetně její obsahové a časové 

náplně. 

2. Dobrovolník musí mít určenou konkrétní osobu jako koordinátora činnosti. Tento 

koordinátor dobrovolníkovi činnost zadává a hodnotí. 

3. Dobrovolník má právo na poskytnutí potřebného zázemí podle možností ČON. Má právo 

požádat o pomoc, kterou při své činnosti potřebuje. 

4. Dobrovolník má právo na supervizi (setkání, kdy dobrovolník může sdělit své pocity, 

zkušenosti, problémy i úspěchy) - individuálně či ve skupině společně s jinými dobrovolníky 

působícími v organizaci. Má právo vědět, zda vykonaná činnost byla efektivní a má možnost 

účastnit se hodnotícího procesu. 

5. Dobrovolník má právo vykonávat takové činnosti, které budou naplňovat jeho očekávání. 

Má právo říci „ne“, pokud činnost nebude vyhovovat zájmům a schopnostem dobrovolníka. 

6. Dobrovolník má právo ukončit spolupráci s ČON, a to i bez udání důvodu při respektování 

bodu 13 Povinností ve vztahu k ČON. 


