ETICKÝ KODEX EMCC

ÚVOD
Evropská rada pro mentoring a koučink (EMCC) se snaží zajistit prosazování správných postupů a dodržování co
nejvyšší kvality poskytovaných služeb v oblasti koučinku a mentoringu tak, aby byly v co největší šíři nabízeny
možnosti vzdělávání, výzkumu a rozvoje.

CÍL
Tento etický kodex stanovuje, co může klient a sponzor od služeb kouče/mentora očekávat nejen v oblasti koučinku
a mentoringu, ale i školení, dohledu a kontroly, a tak se může stát výchozím bodem při sestavování dohody či
smlouvy.
Všichni členové EMCC se zavazují k dodržování principů a cílů EMCC. Nicméně jsme si vědomi toho, že se mohou
vyskytnout situace a případy, kdy nebudou tyto etické principy dodrženy a respektovány. Proto existují schválené
postupy, jak v takové situaci reagovat, jak o takovém porušení etického kodexu podat zprávu a jak vše následně
prošetřit. Více informací na toto téma v další části dokumentu.
Všichni členové EMCC mají v okamžiku podpisu smlouvy informovat jednotlivé klienty nebo sponzorské organizace o
existenci tohoto etického kodexu.

TERMINOLOGIE
Termínem „koučink/mentoring“ se označují všechny možné formy a druhy koučinku a mentoringu na pracovišti i
mimo něj. EMCC si je vědoma toho, že existuje celá řada různých forem koučinku a mentoringu. Ty je třeba přesně
definovat, až budou vytvořeny a specifikovány podrobnější standardy.
Termín „klient“ označuje kohokoliv, kdo se rozhodne využít služeb kouče/mentora. Tento termín je možné zaměnit
za jiné výrazy, např. člen, student, posluchač, kolega, je-li to oběma stranami považováno za vhodnější či
srozumitelnější.
Za určitých okolností může mít kouč/mentor dva „klienty“- vlastního klienta, kterého bude školit, a organizaci, která
koučink a mentoring zprostředkuje. V kodexu je tato organizace označovaná termínem „sponzor“.
Termínem „dohled“ nebo „konzultant“ se označují postupy nebo osoby, jejichž cílem je dohlížet na práci kouče a
mentora a nabízet mu adekvátní poradenství. Terminologie je podobná jako v ostatních profesích, např. v
psychoterapii nebo poradenství, ale postupy se v mnoha rysech významně liší.

KODEX
Kouč/mentor při svém jednání a přístupu respektuje lidskou důstojnost, bere na vědomí veškeré odlišnosti a nabízí
všem stejné šance a příležitosti. Základní povinností kouče/mentora je nabízet co nejkvalitnější služby a zároveň
dbát na to, aby svým jednáním nepoškodil žádného z klientů nebo sponzorů. Kouč/mentor se zavazuje k důstojnému
přístupu, spolehlivosti a solidnímu jednání.
Etický kodex EMCC zahrnuje následující:
Kompetence
Kontext
Boundary management
Integrita
Profesionalita

Kompetence
1. Kouč/mentor zaručuje, že:
a. jeho znalosti a zkušenosti odpovídají potřebám klienta.
b. je schopen pracovat v souladu s etickým kodexem.
c. bude rozšiřovat a rozvíjet své znalosti a způsobilost účastí na příslušných školeních a vzdělávacích kurzech
d. bude v kontaktu s konzultantem s příslušnou kvalifikací, který bude pravidelně hodnotit jeho způsobilost a
dohlížet na její pravidelné rozvíjení a rozšiřování. Konzultant se řídí principy stanovenými v kodexu. Přesná
definice pojmu konzultant s příslušnou kvalifikací je součástí standard EMCC.

Kontext
2. Kouč/mentor zaručuje, že:
a. zvolené formy koučinku a mentoringu berou v úvahu prostředí a souvislosti, ve kterých probíhá.
b. se vynasnaží porozumět a vyhovět požadavkům a očekáváním klienta a sponzora.
c. zvolí prostředí, ve kterém se klient, sponzor i kouč mohou plně soustředit a věnovat se vzdělávacímu
procesu.

Boundary management
3. Kouč/mentor si je vědom:
a. svých schopností a možností, rozpozná, kdy a jak je možné své kompetence vhodně rozšiřovat a kdy je
nezbytné odkázat klienta na zkušenějšího kouče či mentora, případně jiného odborníka např. konzultanta,
psychoterapeuta, finančního poradce apod.
b. možného střetu zájmů obchodního i osobního charakteru, které se mohou ve vztahu s klientem vyskytnout.
Je schopen se s nimi efektivně a rychle vypořádat tak, aby nedošlo k újmě na straně klienta nebo sponzora.

Integrita
4. Kouč/mentor zaručuje, že:
a. zachová veškerou diskrétnost, která vyplývá z dohody stanovené na začátku spolupráce.
b. k případnému odhalení informací dojde jen na základě výslovného souhlasu klienta nebo sponzora
(existuje-li nějaký) nebo v případě, je-li kouč/mentor přesvědčen, že klientovi nebo někomu jinému hrozí
prokazatelné nebezpečí, jestliže zůstane informace utajena.
c. bude jednat v souladu s platnými zákony a nebude podporovat nebo jinak napomáhat jednání, které je
nečestné, protizákonné, neprofesionální nebo diskriminační, a nebude se ani spolčovat s těmi, kteří takové
jednání podporují.

Profesionalita
5. Kouč/mentor zaručuje, že:
a. bude pracovat v souladu s předem stanovenými požadavky klienta na vzdělání a výuku.
b. žádným způsobem (finančně, sexuálně apod.) nevyužije a nezneužije profesního vztahu s klientem. Navíc
zaručí, že smlouva mezi ním a klientem se uzavírá jen na dobu nezbytně nutnou.
c. si je vědom toho, že profesionální přístup se neomezuje jen na průběh vlastního koučinku a mentoringu,
ale vztahuje se i na následující:
o Je nutné zaručit diskrétnost ve vztahu k veškerým informacím týkajících se klienta nebo sponzora.
o Není možné jakýmkoliv způsobem zneužít předchozí profesní vztah s klientem.
o Je třeba zajistit další informace a navazující pokračování tak, jak je předem stanoveno v dohodě.
o Je nutné zajistit bezpečné uchování dat a záznamů týkajících se klienta.
d. bude respektovat rozdílné přístupy v oblasti koučinku a mentoringu.
e. nikdy nebude vydávat práci někoho jiného za svoji vlastní.
f. všechny uváděné informace týkající se vzdělání, kvalifikace a akreditace jsou pravdivé a že nikde nejsou
zveřejněny informace nepravdivé nebo zavádějící.

PORUŠENÍ KODEXU
Všichni členové EMCC budou vždy vykonávat koučink a mentoring tak, aby nepoškodili dobré jméno této profese.
Má-li klient nebo sponzor pochybnosti o tom, zda daný člen EMCC opravdu jedná v souladu s etickým kodexem, měl
by nejprve stížnost a následnou nápravu projednat s tímto členem individuálně. Jakákoliv strana sporu však může
požádat EMCC o asistenci v tomto procesu.
Pokud je klient nebo sponzor nadále nespokojen, má právo podat formální stížnost. S tou bude nakládáno v souladu
s postupy předem stanovenými pro řešení stížností a disciplinární řízení. Tyto postupy jsou popsány v dokumentu
EMCC, jehož kopie vám může být na vyžádání poskytnuta. Vaše žádost musí bát zaslána buďto na adresu:
EMCC CZECH, o.s.
Francouzská 172/30
120 00 Praha 2
Česká republika
nebo
European Mentoring & Coaching Council
Wildhill
Broad End
Hertford SG14 2JA
Velká Británie
nebo na e-mailovou adresu: emcc@emccouncil.cz nebo info@emccouncil.org
Kterýkoliv člen EMCC, na něhož byla podána stížnost, se musí aktivně podílet na nápravě a hledání vyhovujícího
řešení.
Členové EMCC budou konfrontovat každého kolegu, který prokazatelně nejedná v souladu s etickými zásadami, a
pokud nedojde k nápravě, podají o tom zprávu EMCC.

