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ETICKÝ KODEX Asociace integrativních koučů
1. ÚVOD a ZÁVAZEK
Asociace integrativních koučů, z.s. (AIK) je dobrovolným, nevládním, neziskovým
svazkem občanů, v němž se spolčili zastánci integrativního přístupu ke koučování, supervizi a
rozvoji lidí, k popularizaci tohoto přístupu a k poskytování obecně prospěšné činnosti v těchto
oblastech (Stanovy AIK).
My, členové Asociace integrativních koučů, se zavazujeme dodržovat tento Etický kodex.
2. PROFESNÍ ASPEKTY

-

Odbornost a osobní rozvoj
Jsme odborně způsobilí vykonávat práci koučů.
Využíváme a aplikujeme principy integrativního přístupu ke koučinku, tj. volíme
postupy a metody, které nejlépe prospějí klientovi.
Neustále a cíleně pracujeme na svém osobním i profesním růstu a rozvoji.

-

Supervize
Zúčastňujeme se supervizních sezení.
Sdílíme své zkušenosti s členy AIK.

-

Sebereflexe
Systematicky vyhodnocujeme kvalitu své práce.

-

3. PARTNERSTVÍ S KLIENTEM
-

-

Kontrakt
Na počátku vzniku kontraktu deklarujeme svůj závazek vůči Etickému kodexu AIK.
Zajišťujeme, že kontrakt odpovídá potřebám a cílům klienta.
Pružně reagujeme na potřeby úprav kontraktu.
Ověřujeme, že klient i zadavatel rozumí všem ujednáním kontraktu (např. objasnění
koučování, finančních a logistických ujednání a všech dalších podmínek).
Profesionalita
Plně respektujeme klienta a jeho potřeby.
Zavazujeme se v průběhu spolupráce seznamovat klienta s principy, postupy a
metodami, které používáme s cílem zvyšovat kompetentnost a nezávislost klienta.
Koučujeme v prostředí, které je pro klienta bezpečné.
Jednáme v souladu s platným právem.
Etika
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-

Přijímáme jen takové zakázky, ve kterých můžeme naplnit potřeby klienta na základě
našich zkušeností a dovedností.
Dojdeme-li k závěru, že klientovi prospěje změna kouče či jiná forma odborné pomoci,
toto klientovi sdělujeme.

-

Diskrétnost
Zachováváme mlčenlivost stran informací od klienta i zadavatele v průběhu koučování i
po jeho ukončení.
Informace získané v průběhu koučování zveřejňujeme pouze na základě výslovného
klientova souhlasu a v podobě, kterou klient schválil.
Zvukové či obrazové záznamy pořizujeme výhradně se souhlasem klienta.
Se záznamy zacházíme důvěrně a bezpečně.

-

Střet zájmů
Oddělujeme profesní vztah s klientem od jiných osobních či pracovních vztahů.
Včas upozorňujeme na možný střet zájmů.

-

