
Evropsko interdisciplinarno združenje za terapijo 

otrok in mladostnikov 
 

(European Interdisciplinary Asociation for Therapy with Children and Young People, www.eiatcyp.eu) 

Smernice z namenom dopolnitve osnovnega Etičnega kodeksa. 

1. Uvod 
 

1.1 Namen Etičnega kodeksa je definiranje splošnih načel in urejanje meril strokovnega udejstvovanja terapevtov pri 
njihovem delu ter obveščanje in zaščita uporabnikov terapevtskih storitev: otrok, mladih, njihovih družin in morebitnih 
pomembnih drugih. Vsaka članska organizacija Evropskega interdisciplinarnega združenja za terapijo otrok in mladine 
vključuje in temelji na sledečih načelih Etičnega kodeksa. 

1.2 Vsi terapevti so dolžni pristopiti k svojemu delu z namenom lajšanja stiske otrok in mladostnikov, s katerimi delajo in 
podpiranja splošnega blagostanja le-teh. Terapevti si morajo prizadevati uporabiti lastne sposobnosti in strokovno znanje 
v najboljšo korist za otroke in mladostnike, brez predsodkov in s priznavanjem vrednosti in dostojanstva vsakega 
otroka/mladostnika. 

1.3 Vsi terapevti, katerih organizacije so članice Evropskega interdisciplinarnega združenja za terapijo otrok in 
mladostnikov (European Interdisciplinary Association for Therapy with Children and Young People; v nadaljevanju: 
EIATCYP) morajo spoštovati kodeks etike in prakso njihovih lastnih organizacij, ki bodo v skladu z naslednjimi trditvami 
in ki so bila odobrena s strani etičnega odbora. 

2. Etični kodeks 

Vsaka članska organizacija EIATCYP mora objaviti Etični kodeks, ki je primeren za prakso istoimenske organizacije in 
njenih klientov in je odobren s strani EIATCYP. Etični kodeks bo vključeval in temeljil na spodaj navedenih načelih. 

Vsi terapevti morajo dosledno spoštovati kodeks etike njihovih lastnih organizacij. 

2.1 Profesionalne kvalifikacije:  

Terapevti morajo uporabiti svoje kvalifikacije, ko je to potrebno, in ne izkazovati ali prikazovati kvalifikacije, ki jih nimajo.  

2.2 Določbe, pogoji in metode prakse:  

Terapevti so dolžni pojasniti svoje pogoje dela in kadar je to ustrezno tudi metode svojega dela. 

2.3 Zaupnost:  

Therapists are required to preserve confidentiality and to disclose, if requested, the limits of confidentiality and 
circumstances under which it might be broken to specific third parties. Therapists working with children and young people 
need to be cognizant of the nature and extent of confidentiality when working within an interdisciplinary team or multi-
agency setting. Therapists should seek clarity as to who holds ultimate clinical responsibility within the team. With 
children and young people the boundaries of confidentiality will need to be assessed in the context of the over riding 
safety of the child and/or young person. 

Terapevti morajo ohranjati načelo zaupnosti, vse vključene v terapevtski proces pa tudi seznaniti z okoliščinami ob 
katerih so dolžni to zaupnost prelomiti in posredovati določene podatke o terapevtskem procesu tretji osebi.  Terapevti, ki 
delajo z otroki in mladostniki, se morajo zavedati narave in obsega zaupnosti pri delu znotraj interdisciplinarnega tima ali  
multidisciplinarnega tima. Terapevti morajo stremeti k iskanju jasnosti, kdo je končni nosilec klinične odgovornosti znotraj 
tima. Meje zaupnosti pri delu z otroki in mladostniki morajo biti določene v okviru vse splošne varnosti otroka in/ali mlade 
osebe. 

2.4 Strokovni odnos:  

Terapevti morajo upoštevati najboljše koristi otroka in ustrezno stopati v stik z otrokovim splošnim zdravnikom, ustrezno 
psihiatrično službo in/ali drugimi ustreznimi strokovnjaki. 



2.5 Odnos s klienti:  

Terapevti morajo vzdrževati ustrezno mejo z otroki ter mladostniki in morajo skrbeti, da jih na nikakršen način ne 
izkoriščajo, tako finančno, spolno kot čustveno. 

2.6 Raziskovanje:  

Terapevti morajo obvestiti otroke/mladostnike in njihovo primarno družino ali uradne skrbnike o naravi, namenu in pogojih 
katerekoli raziskave, v kateri naj bi bili vključeni. V kolikor je mogoče, je potrebno pridobiti pisno dovoljenje, obveščeno 
soglasje družine ali uradnih skrbnikov pred pričetkom raziskave. 

2.7 Objavljanje:  

Terapevti morajo zavarovati dobrobit in zagotoviti anonimnost klientov v primeru katerekoli oblike javne objave kliničnega 
materiala in pridobiti privoljenje, kadar je to mogoče.   

 2.8 Kompetentnost terapevtov:  

Terapevti morajo ohranjati svojo strokovnost, da kompetentno opravljajo svoje delo in sprejemati potrebne korake za 
dosego le-te. Terapevti se morajo zavedati svojih lastnih omejitev. 

2.9 Zavarovanje odgovornosti:  

Terapevti morajo zagotoviti, da je katerokoli strokovno delo znotraj zasebnega sektorja pokrito z ustreznim zavarovanjem 
odgovornosti. 

2. 10 Škodljiva ravnanja: 

(1) Terapevti se morajo vzdržati katerihkoli ravnanj, ki bi lahko bila škodljivo stroki, (strokovnim) kolegom ali študentom 
(pripravnikom). 

(ii) Od terapevtov se zahteva, da sprejmejo ustrezne ukrepe v skladu z določbo 5.7 glede vedenja kolega, ki bi lahko bile 
škodljive za poklic, kolege ali študente (pripravnike).  

3. Oglaševanje 

Članice organizacije EIATCYP in posamezni terapevti morajo omejiti oglaševanje njihovega dela le na opis tipa)terapije, 
ki jo ponujajo. Terapevti morajo skrbno razlikovati med samo-opisom, kot je na seznamu, ter oglaševanjem glede na 
povpraševanje. 

4. Kodeks ravnanja 

Vsaka organizacija, ki je članica EIATCYP, bo objavila kodeks ravnanja, ki je odobren s strani EIATCYP in ki je primeren 
za praktike te določene organizacije in njihove kliente. Namen Kodeksa ravnanja je pojasniti in razširiti splošna načela, 
predstavljena v Etičnem kodeksu organizacije in praktična uporaba teh načel. Vsi terapevti, katerih članska organizacija 
je članica EIATCYP, se morajo ravnati po Kodeksu ravnanja svojih organizacij. 

5. Pritožbeni postopek 

Vsaka organizacija, ki je članica EIATCYP, mora objaviti Pritožbeni postopek, vključno z informacijami o sprejemanju 
pritožb ali pritožb na splošno s strani tretje osebe proti praktikom in ki ga je odobril EIATCYP ter ustreza praktikom 
določene organizacije in njihovim klientom. Namen postopka za pritožbe je zagotoviti, da praktiki in klienti jasne 
informacije o postopku in procesih, ki se ukvarjajo s pritožbami. Vsi terapevti se morajo držati postopka za pritožbe iz 
svoje organizacije ali od nacionalnega regulativnega organa, če ta obstaja. 

5.1 Vložitev pritožbe:  

Klientom in/ali njihovim odraslim zastopnikom v primeru otrok, ki se želijo pritožiti, se svetuje, da se obrnejo na članske 
organizacije. 

5.2 Sprejem pritožbe:  



Članska organizacija, ki prejme pritožbo zoper enega od terapevtov, mora zagotoviti, da je terapevt nemudoma o tem 
obveščen ter da sta tožnik in terapevt seznanjena s potekom postopka pritožbe. 

5.3 Pritožbe: 

Po zaključku postopka za pritožbe znotraj organizacije, je potrebno ukrepati glede na pritožbo, z navedbo rokov, razlogov 
in postopka.  

5.4 Poročilo EIATCYP: 

V primeru pritožbe zoper člansko organizacijo, je o tem obveščen izvršilni odbor EIATCYP. 

5.5 Potrjene pritožbe in obtožbe:  

Terapevti so dolžni obvestiti svoje članske organizacije o tem, ali obstaja pritožba zoper njih v katerikoli drugi članski 
organizaciji, ali če so obsojeni za katerokoli kaznivo dejanje ter če je bil izpeljan pravnomočen civilni postopek zoper njih 
v povezavi z  njihovim delom terapevta. 

5.6 Vodenje sodelavcev:  

Terapevti, ki menijo, da bi lahko bilo kolegovo vodenje nestrokovno, morajo nasloviti pritožbe na relevantno člansko 
organizacijo. 

5.7 Odstop člana organizacije ne bo dovoljen v primeru, če ovira katerokoli preiskavo in dokler je domnevno kaznivo 
dejanje potekalo med članstvom osebe. 

6. Sankcije: 

Terapevti, ki so suspendirani ali izključeni iz članske organizacije, so avtomatično izključeni iz EIATCYP. 

7. Spremljanje pritožb: 

7.1 Članice organizacije poročajo izvršilnemu odboru EIATCYP letno glede števila in vrste prejetih pritožb in njihovi 
razporeditvi.  


