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DEKACERT

Model DEKACERT vznikl  v  roce 2009 v Německu.  Autorkou
modelu je prof.  Dr.  Theol .  El isabeth Jünemannová,  která se
dlouhodobě věnuje teologické etice v sociální  oblasti             
a  hospodářské etice.  

Název DEKACERT vychází  z  označení "cetrif ikace podle
Desatera".  Nosnou myšlenkou modelu je implementování
konkrétních etických hodnot vycházejících z  Desatera do
managementu organizace pracující  v  sociální  oblasti .
Hodnotami,  na kterých model Dekacert stoj í ,  jsou:  Identita,
Integrita,  Svatý čas,  Generační  solidarita,  Tělesný a duchovní
život,  Spolehlivá dohoda,  Vlastnictví ,  Komunikace,  Sociální
společenství  a Intimní společenství .

V České republice se první  zmínky o tomto modelu začaly
objevovat v roce 2011.  Od té doby prošlo školením Dekacert j iž
několik Charit ,  které daný model postupně uvádějí  do praxe.

Zaměstnanci  Charity Vyškov absolvovali  toto formační školení ,
které se skládalo z  několika intenzivních setkání ,  v  roce 2021.

ETICKÉ HODNOTY,  
KTERÉ VYCHÁZEJÍ  Z DESATERA



IDENTITA

Jsme křesťanskou církevní  organizací .  

Naším posláním je šíř it  ve světě dobro,  spravedlnost a naději .
 
Každý člověk je pro nás důležitý,  chráníme člověka v jeho
důstojnosti  od početí  až po přirozenou smrt.

Jsme tady,  abychom pomáhali .

Jsme tady pro všechny potřebné.

Jsme tady pro sebe navzájem.

DESATERO: 
NEBUDEŠ MÍT J INÉHO BOHA MIMO MNE



INTEGRITA

Snažíme se žít  a pracovat v souladu s naší  identitou křesťanské
církevní  pomáhající  organizace.  

Víme,  že tento soulad je třeba dále hledat a chránit ,  i  když se
podmínky mění.

Všichni  společně tvoříme jednu charitní  rodinu,  vzájemně se
podporujeme a sdíl íme spolu radosti  i  strasti .

DESATERO: 
NEVEZMEŠ JMÉNA BOŽÍHO NADARMO



SVÁTEČNÍ ČAS

Slavení svátků je pro nás velmi důležité,  chápeme je jako
příležitost k setkávání navzájem, ale i  s  Bohem, „Neboť kde
jsou dva nebo tři  shromážděni ve jménu mém, tam jsem já
uprostřed nich.“  (Matouš,  18,20-20) .  

Chceme, aby sváteční  čas byl  jedinečný,  výj imečný,  neobyčejný.

Setkáváme se při  modlitbách jako Anděl Páně a dalších
příležitostech – mše,  poutě… 

Slavíme s kl ienty i  společně tradiční  křesťanské svátky            
–  Velikonoce,  Vánoce,  ale i  Tři  krále,  pří jezd sv.  Martina a další .  

Slavíme narozeniny a j iné významné dny,  setkáváme se            
v  terapeutické zahradě na zahájení  či  zakončení sezóny,  při
adventním setkání ,  na plese Charity…

DESATERO: 
POMNI,  ABYS DEN SVÁTEČNÍ SVĚTIL



GENERAČNÍ
SOLIDARITA

Neděláme rozdíly ani  mezi  starými a mladými,  ani  mezi
zdravými či  nemocnými.  

Ke každému přistupujeme tak,  abychom zachovali  jeho
důstojnost a posilovali  jeho vlastní  sebeúctu.  

Respektujeme, že každý přichází  se svými šancemi           
 a  pří ležitostmi,  jak je naplňovat a s  r iziky,  jež je ohrožují .

Vnímáme l imity a potřeby našich kolegů,  vycházíme si  vstříc       
a  pomáháme si .

DESATERO: 
CTI  OTCE SVÉHO I  MATKU SVOU, ABYS
BYL DLOUHO ŽIV A DOBŘE SE TI  VEDLO



TĚLESNÝ A
DUCHOVNÍ ŽIVOT

Je pro nás stejně důležitá péče o tělo,  jako o duši  každého
člověka.  Snažíme se proto uplatňovat vyvážený přístup ke
každé stránce člověka a pečovat o tělesný,  duševní ,  duchovní ,
sociální  ž ivot a tomu přizpůsobovat poskytované služby.  

Vedle běžných služeb tak podporujeme služby pastorační
asistentky,  psychoterapeuta,  jáhna či  kněze a další .

Vzájemně bereme ohled jeden na druhého a jeho hodnoty.

Zajišťujeme týmové i  individuální  supervize,  vzdělávací  kurzy,
školení ,  stáže,  výjezdní porady.  

Nabízíme možnost účastnit  se adaptačních a duchovních
cvičení ,  rozhovor s pastorační  asistentkou.

DESATERO: 
NEZABIJEŠ

TĚLESNÝ A
DUCHOVNÍ ŽIVOT



SPOLEHLIVÁ
DOHODA

Máme spolehlivé dohody,  o které se můžeme opřít .

Uzavírané písemné i  ústní  dohody jsou srozumitelné a bez
skrytých úmyslů.  

Každý kl ient má sepsanou a podepsanou smlouvu,  sestavený
individuální  plán.  

Zdravotní  výkony provádíme dle indikace lékaře,  se kterým
průběžně konzultujeme stav.  

Všechny úkony zaznamenáváme v dokumentaci .

Pracovníci  mají  řádně podepsané smlouvy,  stanovené mzdové
výměry a náplně práce.

DESATERO: 
NESESMILNÍŠ



VLASTNICTVÍ

Ctíme a chráníme obydlí  a majetek kl ienta,  na zapůjčené kl íče
sepisujeme smlouvu.  

Zodpovědně hospodaříme se svěřenými penězi .

Zodpovědně nakládáme se svěřeným majetkem a pečujeme      
 o něj  (budovy,  auta,  počítače,  telefony…).  

Při  práci  využíváme dostatek pomůcek,  neplýtváme.

DESATERO: 
NEPOKRADEŠ



KOMUNIKACE

Formulujeme jasně a srozumitelně svá sdělení  a vytváříme
prostor pro otevřenou komunikaci .  

Ke každému přistupujeme individuálně dle jeho situace           
 a  stavu,  nasloucháme, samozřejmostí  je slušné chování ,
respekt,  pochopení.  

V případě nedorozumění se snažíme najít  společné řešení .

Vzájemně uplatňujeme partnerský a respektující  přístup.

Chválíme veřejně,  krit izujeme v soukromí.  

Víme,  že i  v  komunikaci  můžeme stále něco vylepšovat,  proto
na sobě pracujeme, např.  při  supervizích.

DESATERO: 
NEVYDÁŠ KŘIVÉ SVĚDECTVÍ PROTI
SVÉMU BLIŽNÍMU



INTIMNÍ
SPOLEČENSTVÍ

Respektujeme soukromí kl ientů i  jej ich právo na vlastní
prostor,  zachování intimity a rozhodování o sobě samém.

Snažíme se naší  přítomností  co nejméně zasahovat a narušovat
rodinné soužit í ,  přitom zachováváme nehodnotící  postoj  k
jej ich situaci .  

Spolupracujeme s rodinami a v případě potřeby jsme nablízku
oporou,  např.  při  umírání  jej ich nejbližších.

Snažíme se vytvářet takové pracovní  podmínky,  aby bylo možné
skloubit  pracovní  a partnerský/rodinný život a péči  o naše
blízké,  ať  už malé děti  či  staré rodiče.  

Respektujeme rodinné zázemí zaměstnanců a nerušíme v době
volna či  dovolené pracovními záležitostmi.

DESATERO: 
NEPOŽÁDÁŠ MANŽELKY BLIŽNÍHO SVÉHO



SOCIÁLNÍ
SPOLEČENSTVÍ

Respektujeme základní l idská práva.  

Každodenní prací  šíř íme dobro a dobré jméno Charity.

Přispíváme k pozit ivnímu rozvoji  komunity kolem nás           
 a  vytváříme důstojné podmínky pro život nás všech.  

Ke všem se snažíme přistupovat tak,  aby byli  s  naší  službou
spokojeni .  

Snažíme se být povzbuzením i  tam, kde j iní  už zlomil i  hůl  – tam
je naše Charita na holičkách nenechá.

Pečujeme o prostředí  kolem nás,  staráme se o zeleň,  vytváříme
příjemné prostředí  pro pobyt,  tř ídíme odpad,  neplýtváme
potravinami.

DESATERO: 
NEPOŽÁDÁŠ STATKU SVÉHO BLIŽNÍHO
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S láskou pomáháme všude tam, 
kde nás potrebují... ˇ


