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Moja práca je mojím poslaním.
Slúžim ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých, na moju pomoc.
Pristupujem k nim ľudsky, srdečne, ochotne a poskytujem im starostlivosť,
ktorú potrebujú a ktorú si zaslúžia. K svojmu povolaniu sa staviam ako
k poslaniu – zodpovedne a profesionálne.
Klient je moja priorita a jeho potreby mi nie sú ľahostajné. Konám vo
svojom dobrom mene a k druhým pristupujem tak, ako chcem, aby
pristupovali oni ku mne. Pracujem na sebe a zdokonaľujem sa vo svojom
poslaní a prístupe. Ochotne vykonávam svoje povinnosti a pracujem
a konám čestne. Ku svojej práci prejavujem pozitívny vzťah.
Dodržiavam zákony. Pri výkone svojho povolania dodržiavam zákonné
náležitosti krajiny, v ktorej som pracovne aktívna/y. V rámci uskutočňovania
svojej práce pristupujem s rešpektom ku kultúrnym a spoločenským
špecifikám a k legislatíve danej krajiny.
Rešpektujem pravidlá. Moju pracovnú činnosť, výkon môjho povolania
usmerňujú zmluvné vzťahy, smernice, dohody a pokyny agentúry SlowCare
International a Volkshilfe 24 Stunden Personenbetreuung GmbH.
Vzdelávam sa. Mojou povinnosťou je sa so všetkými zmluvnými
náležitosťami oboznámiť, prijať ich za svoje a riadiť sa nimi pri výkone môjho
povolania.
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VYZNÁVAM HODNOTY SPOLOČNOSTI SLOWCARE INTERNATIONAL:

ĽUDSKOSŤ
Význam môjho poslania spočíva v starostlivosti o ľudí a práci s nimi.
Ľudia, s ktorými pracujem, sú odkázaní na moju vnímavosť, pozornosť a kontakt.

KONTAKT
Moja práca si vyžaduje pohotové reakcie a stály kontakt s klientmi.
Som pre klientov oporou a často ich prvou pomocou.
Tvorím a som súčasťou prostredia, kde klient cíti moju prítomnosť, môj záujem pomáhať.
Moja práca a rovnako aj klient si vyžadujú moju prítomnosť, moju duchaprítomnosť.

REŠPEKT
Vážim si druhých bez ohľadu na postavenie, pohlavie, vek a hendikep a ochotne s nimi spolupracujem.
S ostatnými jednám spravodlivo, otvorene, čestne a férovo.
Vytváram si pozitívne vzťahy s klientmi, vnímam a chápem ich potreby.
Voči klientovi vystupujem dôstojne.
Svoju prácu vykonávam s úctou k druhým.
Klienta vnímam ako autoritu a uvedomujem si zodpovednosť za svoje rozhodnutia.
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STAROSTLIVOSŤ
Spokojný klient je to, čo odzrkadľuje moju prácu. Preto sa snažím budovať pozitívny vzájomný vzťah založený na dôvere.
Som ochotná/ý učiť sa a zlepšovať svoje osobné vedomosti a zručnosti. Budujem si u klienta dôveru. Vo svojej práci vystupujem
a konám otvorene. Ku každému pristupujem individuálne, ľudsky, s citom a pokorou.

ZÁUJEM
Každý klient je jedinečná osobnosť, ktorá žije hodnotný život.
Klienta, jeho zdravotný stav a jeho potreby kladiem pri výkone svojej práce na prvé miesto.
Vnímam a pohotovo reagujem na potreby klienta.
Snažím sa vycítiť, kedy potrebuje moju pomoc.
Mojím záujmom je vytváranie príjemnej atmosféry v prítomnosti klienta.

SPOLUPRÁCA
Klient je odkázaný na mňa, na moju pomoc, na moju prítomnosť.
Mojou prácou je byť k dispozícii, byť tu pre klienta.
Klientovi sa neotáčam chrbtom a som nápomocná/ý.
Spolupracujem pri plnení požiadaviek a jeho potrieb.
Klienta podporujem a dbám o jeho blaho.
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ZODPOVEDNOSŤ
Jasne formulujem svoje očakávania. Preberám osobnú zodpovednosť za vlastné činy. Vytváram a tvorím kultúru
zodpovednosti, v ktorej sú ľudia zodpovední za svoje výsledky. Som spoľahlivá/ý v plnení uzatvorených dohôd a sľubov.
Od výkonu mojej práce, od mojej pomoci, od mojej reakcie závisí stav druhého človeka.

TRPEZLIVOSŤ
Reagujem ochotne a s vôľou naozaj pomôcť.
Od mojej reakcie na požiadavku o pomoc závisí ďalší sled udalostí .
Moja reakcia dokáže ovplyvniť nie len zdravotný stav klienta, ale aj celkovú situáciu .
Som empatická/ý a snažím sa vcítiť do situácie a stavu klienta.
Pri výskyte nečakaných situáciách nereagujem prudko, milo a slušne vysvetlím aktuálny stav a možné riešenia situácie.
Nekonám spontánne a unáhlene, dôkladne prehodnotím situáciu.

ROZVÁŽNOSŤ
Reagujem primerane k svojmu postaveniu, k svojim skúsenostiam a nebojím sa požiadať o pomoc.
Aj v ťažkých situáciách sa snažím zachovať si chladnú hlavu.
Aktívne pristupujem k riešeniu problémov za účelom zabránenia konfliktu.
Do vypätých situácií sa snažím nevkladať svoje emócie.
Na vzniknuté situácie sa pozerám s nadhľadom.
Riadim sa pravidlom „dvakrát meraj, raz strihaj“.
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PROFESIONALITA
V prvom rade reprezentujem seba, svoju rodinu, svoju výchovu. Reprezentujem aj sprostredkovateľa, agentúru a svoju
krajinu.
Som zodpovedná/ý, a len ja som zodpovedná/ý za plnenie svojich záväzkov voči zverenému klientovi, ale aj svojmu
záskoku a agentúre.

SPOĽAHLIVOSŤ
Svoju prácu odvádzam najlepšie ako viem.
Uvedomujem si, že každý môj krok môže mať následky.
Učím sa vnímať prostredie a porozumieť okolnostiam, ktoré ovplyvňujú výkon mojej činnosti.
Snažím sa predvídať a vycítiť podnety a potreby klienta, aby som vedel/a na ne samostatne reagovať.
Dodržiavam režim klienta, prihliadam na jeho zvyklosti a zdravotný stav.

SERIÓZNOSŤ
S plnou vážnosťou pristupujem k svojej práci, k starostlivosti o klienta, k plneniu jeho potrieb.
Dokážem sa vysporiadať so vzniknutými prekážkami.
Vo svojej činnosti sa zameriavam na riešenia, nie na problémy.
Dôležitý je prítomný okamih, to, čo sa deje „tu a teraz“.
Pri vyjadrení svojho nesúhlasu reagujem zdvorilo, slušne a s rešpektom k druhým a ku práci.
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