На основу чланова 9. и 18. Статута Друштва дефектолога Војводине,
Скупштина Друштва дефектолога Војводине на свом заседању 15.03.2014.
године, донела је

КОДЕКС ДРУШТВА ДЕФЕКТОЛОГА ВОЈВОДИНЕ
Кодекс Друштва дефектолога Војводине (у даљем тексту: Кодекс) је скуп
одредби којима се уређују професионална, струковна и етичка права, обавезе и
односи чланова Друштва дефектолога Војводине, те самог Друштва и његових
основних организација.
Кодекс је група стандарда професионалног и личног тј. пословног понашања
која треба да одликује сваког члана Друштва, Друштво и његове основне
организације, ка чијем усвајању, испуњењу и поштовању треба стално да тежи
сваки члан Друштва.
Кодексом се утврђују етички принципи и правила понашања дефектолога –
чланова Друштва дефектолога Војводине - којих се они морају придржавати у
циљу очувања и унапређења дигнитета, интегритета и угледа позива
дефектолога.
Одредбе Кодекса су обавезујуће за све чланове Друштва дефектолога
Војводине, Друштво у целини и основне организације Друштва дефектога
Војводине.
Дефектолог обавља дефектолошку делатност у оквиру својих, високим
образовањем стечених, компетенција, знања и вештина, у оквиру постојећих
услова рада у области у којој пружа услуге из домена дефектолошке
делатности, у оквиру закона и других аката која уређују област у којој је
дефектолог ангажован и пружа услуге, и у оквиру одредаба овог Кодекса.
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Стручни дефектолошки рад и одговорност
Дефектолог има обавезу да усавршава своја теоријска и практична знања и
вештине и да унапређује своје способности кроз програме обука и друге
релевантне видове стручног усавршавања.
Дефектолог се континурано усавршава ради унапређења своје професионалне
праксе али и дефекотолошке делатности у целини.
Дефектолог је дужан да се уздржи од сваког понашања које може довести у
питање углед дефектолошке професије.
Дефектолог је дужан да чува углед дефектолошке струке кроз своје писане
и изговорене ставове и мишљења, као и својом општом појавом и изгледом те
наступом и опхођењем према другима са којима долази у контакт пружајући
услуге из домена дефектолошке делатности.

Однос дефектолога према корисницима услуга
Од дефектолога се без изузетка очекује да се са свима опходи пристојно, с
поштовањем и узорно.
Дефектолог је дужан да, у складу са Законом, штити поверљивост података о
корисницима до којих долази током обављања дефектолошке делатности.
Дефектолог је дужан да уложи своје знање и труд ради постизања најбољих
резултата код корисника својих услуга.
Никада и ни под којим околностима дефектолог не прави разлику између људи
у односу на било које њихово лично својство.
Дефектолог ће увек пружити најбољу услугу намењеном кориснику без
предрасуда у погледу корисности услуге везано за узраст корисника ики друго
лично својство корисника.
Дефектолог ће увек својим радом и настојањима штитити и залагати се за
најбољи интерес корисника својих услуга.

Однос дефектолога према колегама
Дефектолог је дужан да одржава добре колегијалне односе и професионалну
сарадњу са другим дефектолозима, члановима Друштва дефектолога
Војводине.
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Дефектолози – чланови Друштва – преузимају одговорност да се дистанцирају
или конфронтирају од тј. ка колеги за ког сматрају да поступа мимо одредаба
овог Кодекса те да пријаве такво понашање задуженом органу или телу
Друштва дефектолога Војводине.

Однос дефектолога и Друштва дефектолога Војводине
Дефектолог је дужан да, у складу са својим интересовањима и склоностима,
поред обављања дефектолошке делатности пружањем дефектолошких услуга,
обавља и друге послове који су од важности за подизање угледа
дефектолошке професије и Друштва дефектолога Војводине.
Чанови Друштва имају права која им гарантује Статут Друштва и дужни су да
поштују све његове одредбе, и на тај начин доприносе раду и развоју Друштва.

Однос основне организације Друштва дефектолога Војводине и
Друштва дефектолога Војводине
Основне организације Друштва имају дужност да својим деловањем штите и
шире углед Друштва, његових чланова и дефектолошке струке и делатности
уопште.

Посвећеност дефектолога одредбама Кодекса
Чланови Друштва ће увек поступати у складу са одредбама овог Кодекса и
подстицаће и друге колеге да усвоје и примењују његове одредбе, позивајући
се на њихову универзалност и корисност за укупан развој дефектолошке струке
и делатности.
Дефектолог – члан Друштва- има право и дужност да укаже надлежним телима
и органима Друштва на понашање члана, удружења или основне организације
Друштва, која су у супротности са овим Кодексом.

Председавајући Скупштине
Маринела Шћепановић
Нови Сад, 15.03.2014. године
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