Vnitřní odborný předpis SANANIM z.ú

Vnitřní odborný předpis č. 16:

Etická komise

1. Etická komise poskytuje správní radě stanoviska a doporučení s ohledem na tyto
základní problémové oblasti:
a. Zabývá se podněty a stížnostmi na porušení etiky jednotlivce, zařízení a celé
organizace, porušení práv klienta.
b. Dává stanovisko k realizovaným výzkumům v SANANIM z.ú (dále jen
SANANIM) z hlediska etiky
c. Je konzultačním orgánem SANANIMu v rámci etiky, předcházení porušování
práv klienta a zaměstnance.
2. Etickou komise jmenuje ředitel SANANIM..
3. Členy Etické komise mohou být pouze bezúhonné fyzické osoby, s vysokým
odborným kreditem a těšící se obecné vážnosti pro svoji odbornost a mravnost.
4. Etická komise má minimálně 3 a maximálně 5 členů. Nadpoloviční většina členů musí
být nezávislá, to znamená, že nemá žádný pracovněprávní vztah vůči o. s. SANANIM.
5. Členové Etické komise se zavazují, že budou zachovávat mlčenlivost o informacích a
skutečnostech, které se dozví v souvislosti se svým členstvím v etické komisi.
6. Etická komise volí předsedu ze svého středu a ten:
a. Svolává jednotlivá setkání etické komise
b. Shromažďuje podněty
c. Zajišťuje podklady pro jednání etické komise, včetně stanovisek zúčastněných
stran
d. Vede agendu etické komise
e. Řídí jednotlivá jednání etické komise a zajišťuje zápis
7. Etická komise rozhoduje konsensuálně o přijetí či nepřijetí podnětu pro jednání etické
komise. O tom může rozhodnout i per rollam (prostřednictvím emailové komunikace).
V případě nepřijetí podnětu, je tento podnět řešen dle standardního stížnostního
systému předán nižší instanci.
8. Etická komise nepřijímá podněty, které nesouvisí s Etickým kodexem a jsou banální,
či zlomyslné.
9. Stížností se EK nebude zabývat, pokud osoba podávající podnět nepřijme podmínku,
že k posouzení stížnosti je nezbytné dodat důkazy (např. písemný popis situace,
popř. další dokumenty, svědectví atd.)
10. V ostatních případech Etická komise je usnášeníschopná, pokud se jí zúčastní
nadpoloviční většina členů. Pro učinění rozhodnutí musí být vždy ve shodě minimálně
3 hlasy. Všichni členové komise mají stejné hlasovací právo.
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11. Člen etické komise, který se cítí být zaujat v řešeném podnětu či stížnosti (vůči osobě,
organizaci, tématu, problému), předá tuto informaci předsedovi etické komise a
jednání se nezúčastní.
12. Etická komise si může pozvat k přímému jednání zúčastněné strany. Zároveň si může
přizvat další odborníky. Podmínkou je souhlas všech zúčastněných.
13. Podnět či stížnost etické komisi může podat kdokoliv. Podněty i stížnosti je možné
podávat buď písemně na adresu organizace Etická komise SANANIM z.ú, Ovčí hájek
2549/64A, Praha 13 nebo emailem etickakomise@sananim.cz
14. Etická komise je povinna do jednoho měsíce od obdržení podnětu vydat své
stanovisko. Pokud se jedná o komplikovanější podnět, musí informovat toho, kdo
podnět podal, o prodloužení lhůty. Prodloužení je možné pouze o 2 měsíce.
15. O závěru jednání etické komise budou písemně vyrozuměny všechny zúčastněné
strany a ředitel, závěr je považován za neveřejný dokument. Součástí závěru etické
komise je doporučení pro správní radu, ev. výkonného ředitele.

V Praze dne 20.4.2014
Dr. Martina Richterová Těmínová
ředitelka

