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KAUNO KARTŲ NAMŲ BENDRUOMENĖS 

ETIKOS KODEKSAS  

1. Kauno kartų namų (toliau – Įstaigos) etikos kodeksas apibrėžia veiklos ir elgesio principus, 

kurių turi laikytis kiekvienas Įstaigos paslaugų gavėjas, jo globėjas/artimasis, darbuotojas, savanoris, 

praktiką atliekantis studentas, ar kita suinteresuota šalis (toliau – Bendruomenės narys).  

2. Kodekso tikslas – padėti kurti pozityvią aplinką, ugdyti pilietinę atsakomybę, sąžiningumą, 

pagarbą žmogui, toleranciją, pasitikėjimą skatinančią aplinką Įstaigoje. 

3. Visi Įstaigos Bendruomenės nariai turi laikytis šių principų: 

3.1. Pagarbos žmogui. Vadovaudamasis šiuo principu asmuo turi: 

- gerbti kitų Bendruomenės narių teises ir laisves; 

- rūpestingai ir atsakingai laikytis prisiimtų/suteiktų įsipareigojimų;  

- gerbti kitų privatumą; 

- neapkalbėti Bendruomenės narių. 

3.2. Teisingumo. Vadovaudamasis šiuo principu asmuo turi: 

-  būti teisingas; 

-  nepiktnaudžiauti jam suteiktomis galiomis. 

3.3. Nesavanaudiškumo. Vadovaudamasis šiuo principu asmuo turi: 

- atsakingai naudotis Įstaigos nuosavybe ir jam prieinama informacija;  

- veikti nesavanaudiškai, paisant kitų Bendruomenės narių interesų. 

3.4. Padorumo. Vadovaudamasis šiuo principu asmuo turi: 

- elgtis nepriekaištingai, būti nepaperkamas; 

- būti lojalus ir paslaugus kitiems Bendruomenės nariams bei pačiai Įstaigai;  

3.5. Nešališkumo. Vadovaudamasis šiuo principu asmuo turi: 

- būti objektyvus ir neturėti asmeninio išankstinio nusistatymo; 

- elgtis nešališkai, skirdamas tinkamą dėmesį žmonių teisėms; 

- nesinaudoti kitų žmonių klaidomis ar nežinojimu; 

- išklausyti ir pateikti tokią informaciją, kuri padėtų asmeniui priimti tinkamiausią 

sprendimą. 

3.6. Pavyzdingumo, dorovingumo. Vadovaudamasis šiuo principu asmuo turi: 

- būti mandagus, malonus, paslaugus ir tvarkingas; 

- būti tolerantiškas, pagarbiai elgtis su Įstaigos Bendruomenės nariais; 



- visose situacijose veikti humaniškai, teikti informaciją, pagalbą ar paslaugą, kuri yra būtina, 

bet kartu gebėti teisingai ir taktiškai atmesti neteisėtus reikalavimus ar prašymus; 

- konfliktinėmis aplinkybėmis elgtis objektyviai ir nešališkai, išklausyti abiejų pusių 

argumentus ir ieškoti objektyvaus sprendimo; 

- pripažinti savo klaidas ir jas taisyti. 

4. Laikytis Etikos kodekso reikalavimų – asmeninis kiekvieno Įstaigos Bendruomenės nario 

įsipareigojimas ir garbės reikalas.  

5. Atsakomybė už Etikos kodekso reikalavimų pažeidimą vykdoma vadovaujantis Kauno kartū 

namų Etikos ir gerovės užtikrinimo politika.  

 

    


