
ETIKAI ALAPVETÉSEK 

  

Az együttműködésünkhöz, az érintettek maximális védelméhez, valamint az intézmény 

szabályszerű működéséhez alapvető követelmény a titoktartás és az etikus magatartás. A 

diákok biztonságának megteremtése az IKSZ-ben kiemelten fontos feladat, melyet elsősorban az 

iskolának kell megteremteni. 

E szerint a diák vállalja, hogy: 

A közösségi szolgálathoz kapcsolódó tevékenysége során az intézmény/szervezet 

küldetésének és házirendjének megfelelő magatartást tanúsít.  

A diák saját személyes adatait (lakcím, telefonszám) az ellátottaknak nem adja meg. 

Figyelemmel lesz az érintettek testi-lelki egészségére, személyiségi jogaira. 

Tudomásul veszi, vállalja azt és nyilatkozik arról, hogy a tevékenysége során tudomására 

jutott személyes adatokat tovább nem adja. 

A megtudott információkról mással nem beszél oly módon, hogy az érintett személy 

beazonosítható legyen. 

Az intézményben szerzett személyes információt onnan tovább nem viszi. 

Ez a nyilatkozat arra az időszakra is kiterjed, ha a tevékenységet már nem végzi. 

Vállalja, hogy feladatait a megbeszélteknek megfelelően végzi. 

Fontos, hogy a diák a gyakorlat teljes idejében el tudja érni telefonon az iskolai koordinátort és 

szükséges esetben tanácsért, segítségért tudjon hozzá fordulni. 

 

Utazás:  

Fontos megnézni, hogy milyen helyszínen történik a szolgálat, illetve azt is, hogy az oda való eljutás 

biztonságos-e. Van-e tömegközlekedés, mennyit kell gyalogolnia a diáknak a helyszínre, milyen 

területen kell áthaladnia.  

 

Testi higiéné megőrzése:  

Beszélgetni kell a diákokkal egészséges testi higiéné megőrzéséről is, hiszen sok olyan helyszínre, 

közösségbe mehetnek, ahol a kellő odafigyelés számos kellemetlenségtől óvhatja meg a diákokat. 

Szociális, gyermekjóléti intézményekben nagyon fontos a gyakorlat végeztével a kézmosás, ha 

lehetőség van, akkor antibakteriális szappannal. Amennyiben ez nem áll rendelkezésre, legyen nálunk 

folyékony kézfertőtlenítő. Ajánlott a hosszú haj összefogása. Bentlakásos intézményeknél kérjük meg 

a fogadó intézményt, ha fertőző betegség van intézményben értesítsék az iskolát és halasszák el a 

IKSZ-et.  

 

Végzendő feladat pontos átbeszélése:  



Világosan végig kell beszélni a diákokkal, hogy az adott helyszínen milyen feladatok várnak rá, mire 

van felhatalmazása, és mit tehet ha más feladatra kérik meg. Fontos, hogy a diák bármikor ki tudjon 

lépni az adott tevékenységből, ha úgy érzi nincs biztonságban, nem képes elvégezni az adott feladatot, 

ha ellenérzései, vannak a helyszínnel, a feladattal kapcsolatban.  

 

Egyéb biztonsági megfontolások:  

Egy – egy IKSZ keretében végzett gyakorlathoz számos etikai kérdéskör is hozzá tartozik. Ezek 

átbeszélése elengedhetetlen, érdemes megkérni a fogadó intézmény munkatársait, segítsenek 

végigbeszélni a tevékenységek tartozó etikai kérdéseket. Ki kell térni a kompetencia kérdéskörére is. 

Fontos a diákok figyelmét felhívni arra, hogy milyen feladatokat végezhetnek el és milyet nem. Fel 

kell hívni a figyelmet arra, hogy a jó szándéknak milyen határai vannak, hiába kérnek olyan 

szívességet tőlük, amelyhez nincs szakmai végzettségük, azt nem végezhetik el.  

A következő kérdések segítenek a biztonság tudatosításában, illetve annak fontosságának 

hangsúlyozásában.  

 

 Munkavégzés közben ki van kapcsolva a telefonod. Szünetben lehet sms-ezni, telefonálni. 

A szüleidnek megadhatod a szervezet számát, ahol dolgozol, így el tudnak érni. 

 Ha fényképezni szeretnél, kérj engedélyt! Ez az emberek magánéletének tiszteletben 

tartása miatt nagyon fontos! Sok helyen nem készíthetsz csak úgy fényképet, és biztosan 

nem, ha célcsoportokkal társadalmi munkát végzel. 

 Ne hordj hordozható zenelejátszót magadnál (pl. mp3) vagy ehhez hasonlót a társadalmi 

munka idején. Ez is legyen kikapcsolva, mint a mobilod! 

 Ne rágózz a munka idején, mert nem szép és ezzel rossz benyomást keltesz! 

 Használj mindig megfelelő szavakat, és magázd a felnőtteket. Ez főleg akkor nagyon 

fontos, ha idősebbekkel dolgozol!  

 A társadalmi munka elvégzése közben ne hangoskodj, és ne káromkodj! 

 Hordj alkalmas ruhát, ne túl rövid szoknyát vagy átlátszó pólót, futónadrágot, kivéve, ha 

sportesemény van! 

 Ha lemondasz egy találkozót, beszélj meg rögtön egy másikat! Ezzel jó benyomást 

keltesz. Ha megbetegedsz, vagy váratlanul nem tudsz eljönni elvégezni a társadalmi 

munkád, azonnal jelezd telefonon. Ne küldj emailt vagy smst, mert az személytelen! 

 Csak nyomós okból mondd le a munkát. Elvileg készítesz a szervezettel közösen egy 

ütemtervet, mely alapján a megbeszélt időpontokat teljesíted. 



 


