Etický kódex strážcu
Úlohou etického kódexu je určiť pravidlá profesionálneho
správania sa strážcov, ich vzťahu k návštevníkom
chráneného územia, verejnosti a zamestnávateľom, ako aj ich
vzťahy navzájom.
Cieľom etického kódexu sú kvalitné vzťahy, vzájomná dôvera
a rešpekt, plnohodnotná služba spoločnosti.
Dodržiavanie etického kódexu je podľa stanov IRF
podmienkou pre členstvo.
Pri výkone svojej práce strážca:
- preberá osobnú zodpovednosť za plnenie úloh na ktoré je kvalifikovaný a
kompetentný (vzdelanie, skúsenosť)
- neustále zdokonaľuje a rozvíja svoje vedomosti, využíva ich v práci a zdieľa s inými
- svoje povinnosti vykonáva na najvyššej profesionálnej a odbornej úrovni
- nikdy nepoškodí dobrú povesť alebo profesionálne postavenie strážcu úmyselným
falošným vyhlásením, narážkou a nečestným správaním
- pri výkone služby a aj mimo nej riadi sa a dodržiava platné právne normy
- dozerá na uplatňovanie a sám uplatňuje platné predpisy v oblasti ochrany prírodného
dedičstva
- využíva svoje vedomosti a zručnosti v prospech prírodného dedičstva,
verejnosti a ľudstva
- uprednostňuje ochranu prírodného bohatstva pred inými činnosťami, výnimkou je
ochrana ľudského života a zdravia
- v prípade, že poberá plat od viacerých zamestnávateľov informuje
zamestnávateľa o konfliktoch záujmov
- upozorňuje nadriadeného (zamestnávateľa alebo koordinátora) pri porušení predpisov
inými strážcami
- pri výkone služby dbá na to aby neznižoval dôstojnosť svoju vlastnú, svojho
zamestnávateľa, ako aj osôb, s ktorými jedná
- nadriadeného informuje o pripomienkach verejnosti v oblasti využitia prírodných
zdrojov, neprekrúca a nezatajuje informácie
- neúčastní sa na činnostiach, ktoré sú v rozpore s profesionálnymi štandardmi
a poslaním práce strážcu
- spolupracuje a vyhľadáva rady odborníkov, špecialistov a skúsenejších strážcov
- je zástanca ochrany a uchovania prírodného dedičstva
- využíva prostriedky k výchove verejnosti k ochrane prírodného dedičstva
- je vždy slušný, v prípade riešenia porušenia platných predpisov však vystupuje
nekompromisne a razantne
- je vždy upravený a identifikovateľný pre návštevníkov a verejnosť
- je vždy nápomocný pri záchrane ľudského zdravia a života

