
Kódex Pathfindera (vedúci a radca) 
správania sa k deťom a mladým 

 
Pathfinderský vedúci a radca je človek, ktorý na základe svojej slobodnej vôle, vo svojom voľnom čase 
a bez nároku na finančnú odmenu vykonáva činnosť v prospech iných ľudí, spoločnosti či prírody. 
Takýmto dobrovoľníkom/dobrovoľníčkou sa môže stať v podstate ktokoľvek, pretože každý z nás vie 
niečo, čo môže ponúknuť druhým.  

Základné práva Pathfinderského vedúceho a radcu:  

• právo na úplné informácie o koordinujúcej organizácii;  

• právo na úplne informácie o dobrovoľníckom doučovacom programe, obsahu svojej činnosti a jej časovej 
náročnosti; 

• právo na kontakt a spoluprácu s koordinátorom/koordinátorkou dobrovoľníkov a dobrovoľníčok; 

• právo na zaškolenie a výcvik potrebný pre vykonávanie dobrovoľníckych činností; 

• právo na priebežnú podporu pri vykonávaní dobrovoľníckej činnosti; 

• právo na pomoc pri riešení prípadných problémov; 

• právo povedať „nie“, ak činnosť nevyhovuje očakávaniam alebo schopnostiam 
dobrovoľníka/dobrovoľníčky; 

• právo na hodnotenie vykonanej dobrovoľníckej činnosti a právo vyžiadať si spätnú väzbu; 

• právo byť nefinančne ocenený/ocenená za vykonanú dobrovoľnícku činnosť; 

• právo na náhradu potrebných a užitočných nákladov vynaložených pri vykonávaní dobrovoľníckej práce; 

• právo na zodpovedajúce a potrebné zázemie pri vykonávaní dobrovoľníckej činnosti; 

• právo na bezpečnosť a ochranu zdravia pri vykonávaní dobrovoľníckej činnosti;  

• právo na ochranu osobných údajov v súlade s aktuálnymi právnymi predpismi; 

• právo na poskytovanie spätnej väzby/hodnotenia vo vzťahu k dobrovoľníckemu programu v organizácii; 

• právo na písomné potvrdenie o trvaní rozsahu a obsahu dobrovoľníckej činnosti a písomné hodnotenie 
dobrovoľníckej činnosti. 

Pri práci s deťmi a mladými sú záväzky vedúceho a radcu: 
• Dieťa nevychovávať sústrediť sa na to, čo dieťa potrebuje a nie na to, aký má problém. 

• Správať sa k deťom s rešpektom. 

• Stretnutia so skupinou sú pravidelné. 

• Spolupracovať s rodičmi a podporovať vzťah detí/mladých k ním. 

• Vytvárať priateľské prostredie, kde sú deti brané vážne, môžu klásť otázky a vyjadrovať akékoľvek 
potencionálne obavy. 

• Vyberá program a jeho obsah podľa požiadaviek zodpovedajúcich dieťaťu alebo mladému. 

• V prípade krízových situácií (keď dieťa ujde, keď sa stratí, keď sa mu stane úraz, keď nepríde na schôdzku...) 
kontaktuje rodička dieťaťa a predsedu oz. 

• Nesmie uprednostňovať vzťah s jedným dieťaťom na úkor ostatných detí v skupine. 

• Preberá počas schôdzok za dieťa zodpovednosť. 

• Nezneužívať dieťa akýmkoľvek spôsobom. 

• Dieťa či mladého nesmie fyzicky trestať. 

• Dieťaťu nedáva ani nepožičiava peniaze. 

• Nesmie vystavovať dieťa riziku a bezprostrednému ohrozeniu, hovoriť alebo správať sa k dieťaťu spôsobom, 
ktorý je urážlivý, nevhodný vzhľadom k veku alebo sexuálne provokatívny. 

• Neprehliadať správanie dieťaťa, ktorým šikanuje alebo ohrozuje seba a druhých. 

• Zasiahnuť v prípade ohrozenia dieťaťa/mladého inou osobou. 

• Nezverejňovať fotografie, správy a videá, ktorý porušuje súkromie a dôstojnosť dieťaťa. 


