KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA
CENTRUM WOLONTARIATU
CARITAS ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

Miłość Caritas to miłość zdolna do poświęcenia i ofarry Miłość, która rodzi się w sercu
człowieka ze względu na rozpoznanie pewnej wartości, dla której chcemr poświęcić swoje
żrciey Dla pracowników i wolontariuszr Caritas Archidiecezji Katowickiej najwrższą wartością
jest kochającr Bógy Jednocząc się z Nim i czerpiąc z Jego miłości pragniemr odpowiedzieć na
wezwanie Jezusa „Wszrstko, co uczrniliście jednemu z trch braci moich najmniejszrch,
Mnieście uczrnili" (Mt 25,40)y Pragniemr dzielić się tą miłością z najbardziej potrzebującrmi,
chorrmi, ubogimi kierując się następującrmi wartościami i zasadami:
1y Sumienność – wolontariusz starannie i rzetelnie wrkonuje powierzone mu obowiązki,
starając się o najlepsze rezultatr swojej pracry Troszczr się o powierzone mu mienie,
sprzętr i urządzeniay Jest oszczędnr, skromnr oraz racjonalnie wrkorzrstuje i rozlicza
powierzone środki materialne i fnansowey Tak planuje zajęcia, br najowocniej
wrkorzrstać poświęconr czasy Jest zdrscrplinowanr i punktualnry Powierzone
zadania wrkonuje rzetelnie i uczciwie, dotrzrmuje zobowiązańy
2y Uprzejmość i empata – wolontariusza Caritas cechuje kultura osobista i zawodowa,
estetrcznr wrgląd, żrczliwość, otwartość, umiejętność wczuwania się w srtuacje i
położenie innrch osób, nawiązrwanie poprawnrch relacji z innrmi ludźmiy
3y Obiektrwizm – wolontariusz Caritas w jednakowr sposób traktuje wszrstkie osobr,
nikogo nie drskrrminuje, w swrch działaniach kieruje się poczuciem sprawiedliwości i
prawdąy
4y Troska o rozwój kompetencji – wolontariusz Caritas dba o podnoszenie swoich
kompetencji, kwalifkacji, wiedzr i umiejętności przrdatnrch w pracry Umie korzrstać
z doświadczeń i dobrrch praktrk innrch oraz chętnie dzieli się swoimi osiągnięciamiy
5y Odpowiedzialność – wolontariusz Caritas jest odpowiedzialnr za swoją pracę i jej
skutki, składane obietnice i zobowiązaniay
6y Czrstość intencji – wolontariusz Caritas dba o dobro Caritas oraz osób i społeczności,
którrm posługuje; nie działa w celu uzrskania korzrści osobistrch lub materialnrch,
ale kieruje się dobrem wspólnrmy
7y Transparencja działania – wolontariusz Caritas podejmuje działania w sposób jawnr i
transparentnr, przestrzega przepisów prawa oraz zasad moralnrch zawartrch w
nauczaniu Kościołay
8y Drskrecja – wolontariusz Caritas respektuje tajemnicę zawodową oraz prawo osób do
dobrego imienia, prawdziwrch informacji i drskrecjiy Nie nadużrwa zaufania swoich
przełożonrch, współpracowników lub podopiecznrch poprzez plotki, obmowr lub
oszczerstway
9y Współpraca – wolontariusza Caritas cechuje umiejętność pracr w zespole, gotowość
do współpracr oraz podejmowania innowacrjnrch i twórczrch rozwiązań problemówy
Chętnie się uczr od innrchy Jest lojalnr wobec przełożonrch i współpracownikówy

10y Formacja religijna i moralna – wolontariusz Caritas troszczr się o swój rozwój
religijno-moralnr, biorąc udział w różnrch formach pogłębienia formacji religijnej i
duchowej proponowanrch przez Caritasy Swoją nienaganną postawą moralną i
zaangażowaniem religijnrm daje świadectwo wierności Chrrstusowi i Kościołowiy

Niniejszr kodeks etrcznr stanowi wartości i zasadr, które powinni przestrzegać i realizować
w swoim żrciu wszrscr pracownicr i wolontariusze Caritasy

