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СТАНДАРТИ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И РАБОТА
Позовавайки се на следните моралните принципи:
1. Да се отнасяме към всички потребители с уважение; да се отнасяме към другите така, както
ние искаме да се отнасят с нас,
2. Да имаме неутрална и честна позиция спрямо всички потребители; поведението и
отношението ни спрямо тях да е лишено от пристрастия, да е честно и равнопоставено,
3. Да демонстрираме външен вид и поведение, които се отразят положително върху авторитета
на ПИЦ по зависимости. Начинът на обличане говори за нашето отношение и е подходящо на
заеманата длъжност; отразява се на нашето настроение, на усилията, които полагаме в
работата си, и на реакцията на околните,
4. Да отговаряме осведомено и да предоставяме актуална и точна информация,
5. Да поддържаме професионално отношение; професионализмът си разкриваме чрез работата,
която вършим етично, компетентно и позитивно,
6. Да работим в екип – способността и начинът за съвместно постигане на общата ни цел,
7. Да спазваме ангажиментите си и да ги изпълняваме своевременно,
8. Да променяме и подобряваме дейността си, като се стараем всеки ден да установяваме
отлична работна етика и да намираме начини да участваме активно в общата ни работа,
защото успехът на ПИЦ по зависимости зависи от максималните усилия на всички,
9. Да поддържаме собствения си стил на работа, да сме искрени и последователни. Личните ни
качества да се отразяват на стандартите, които ние създаваме за самите себе си,
и отчитайки разликата между ефективна и неефективна работа - въпрос на компетентност, умения
за общуване, съпричастност, ПРИЕМАМЕ моралния ангажимент в своята ежедневна и
професионална дейност да се ръководим от правилата на настоящия етичен кодекс!

Имена и подписи на служителите в ПИЦ по зависимости

