TROJLÍSTEK sblížení tří generací ®

Etický kodex pro rodiče a náhradní babičky ve službě TROJLÍSTEK
sblížení tří generací®
Služba TROJLÍSTEK sblížení tří generací® (dále jen služba Trojlístek) nabízí sblížení rodin a
náhradních babiček.
Předpokládá vzájemnou úctu a respekt všech zúčastněných a ochotu k domluvě.
Rodiči se myslí nejbližší příbuzní dítěte, kteří mají povinnost starat se o něho a rozhodovat o něm.
Náhradní babička je žena zralého věku, která chce ze své svobodné vůle a za menší finanční
odměnu pomáhat rodičům při výchově jejich dítěte (dětí).
Etický kodex služby Trojlístek vychází z Etického kodexu Centra pro rodinu a sociální péči, který je
rodičům a náhradním babičkám k dispozici na webových stránkách organizace www.crsp.cz.
Rodiče i náhradní babička dbají na tyto zásady:
1. Zachovávat dobré jméno Centra pro rodinu a sociální péči (CRSP) v Brně jako zprostředkovatele
služby a vlastníka know-how. V případě potíží vždy informovat poskytovatele služby o dané
skutečnosti a příčinách nesrovnalostí.
2. Respektovat osobní důstojnost všech zúčastněných (dětí, rodičů, babiček a příp. dalších
rodinných příslušníků). Zachovávat mlčenlivost o soukromých záležitostech partnerské strany
a neposkytovat důvěrné informace třetí osobě.
3. V dotaznících a pohovorech uvádět pravdivé a úplné informace.
4. Dbát na bezpečné prostředí pro všechny zúčastněné a o možných rizicích se vzájemně
neprodleně informovat. Zohlednit, že babička a případně i děti se budou pohybovat v novém,
neznámém prostředí. Je třeba předem vyloučit možná ohrožení.
5. Jednat zodpovědně a dodržovat domluvené termíny a pravidla. V případě změny se navzájem
včas informovat, aby se obě strany mohly přizpůsobit (např. aby babička nejela pro dítě, když dítě
onemocní a do kroužku nejde).
6. V případě infekčního onemocnění zamezit jeho dalšímu přenosu. Ve fázi akutního onemocnění
by neměly probíhat návštěvy, aby byly obě strany chráněny.
7. Vyplácet babičce odměnu ve sjednané výši a termínu.
8. Rodina bere na vědomí, že přijímá do svého rodinného kruhu příslušnici třetí generace
a zohledňuje její fyzické, psychické i finanční možnosti.
9. Náhradní babička respektuje zaběhlý chod rodiny a snaží se, aby svou přítomností a svými
názory nenarušovala, co v rodině funguje, ale naopak aby taktně doplňovala a obohacovala život
celé rodiny a výchovu dětí.
Obě strany jsou si vědomy rizik, které se s hlídáním dítěte (dětí) pojí.
Do služby Trojlístek vstupují dobrovolně a poučeni.
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