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ВЪВЕДЕНИЕ

Този кодекс определя моралните норми, принципите на поведение,
задълженията и отговорностите на професионалистите от помагащите професии,
работещи с деца.Той е разработен от екипа на Центъра за възстановяване,
консултиране и психотерапия към Фондация „Асоциация Анимус” на база
международния и национален опит, както и въз основа на практиката на
специалистите в екипа. Този кодекс е в съгласие с Етичния кодекс на работещите с
деца на Държавната агенция за закрила на детето. Адаптиран е към
консултативната, психо-социална и психотерапевтична работа с деца, но обхваща и
основни принципи в работата с деца изобщо.
Важна част в процеса по изготвяне на кодекса бе това, че той бе предоставен
за мнение на децата потребители на услугите в Центъра за възстановяване,
консултиране и психотерапия. Обратната връзка от тях ни помогна да включим
детската гледна точка в етичния кодекс. Във формата на фокус групи децата имаха
възможност да споделят своите впечатления, препоръки и предложения. Тези
мнения на децата бяха анализирани и на базата на този анализ е разработена
представена тук версия на етичния кодекс. Тя има за цел да бъде полезна като
отправна рамка на етичните практики на различни професионалисти, работещи с
деца, които се стремят към следване на общи принципи и ценности в хода на своята
социално значима и отговорна дейност. Наред с мненията на анкетираните деца са
ползвани позовавания на мненията и на членове на екипа на „Асоциация Анимус”,
които споделят за добрите практики от своята работа.
Етичният кодекс е разработен в съгласие с принципите залегнали в
Конвенцията за правата на детето на ООН, според които децата са индивиди със
свои права, които следва да бъдат познавани и зачитани от останалите членове на
обществото. Децата трябва да имат възможност да участват и да изразяват
свободно възгледи по всички въпроси, отнасящи се до тях. Професионалистите
трябва да отчитат гледната точка на детето, което не е пасивен обект на закрила, а
субект на своето развитие - млада и формираща се личност, която съобразно
възрастта си има възможности и капацитет също да участва в планирането и
договарянето на своите учебни, социални и други преживявания.
В този документ се посочват принципите на етично поведение, включително
границите и необходими за поддържането на високи стандарти за професионализъм
сред работещите с деца. Смятаме, че тези принципи са общовалидни и биха могли
да са от полза за всяка служба и организация от системата за закрила на детето.
Гласът на децата: Анкетираните деца подчертават значимостта преди
всичко на запазването на конфиденциалността и зачитането, уважението и
толерантността към тях от страна на специалистите. За децата е важно
тяхната дума да се чува по отношение на това каква информация остава
поверителна и каква се споделя пред трети страни, както и какви мерките и
решения да се вземат относно техния живот и благополучие.
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ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
Работещите с деца изпълняват своите функции, като се ръководят от
следните основни принципи:
•

Детството е изключително важен период от живота на човека.

•

Семейството е най-естествената и обичано най-благоприятна среда за
развитието на детето.

•

Всяко дете притежава неповторима уникалност и ценност.

•

На всяко дете е гарантирано правото на: свобода на изразяване на мнение;
свобода на мисълта, съвестта и религия; формиране на собствени възгледи
и право да ги изразява свободно.

•

Всяко дете има право на закрила срещу нарушаващите неговото достойнство
методи на възпитание, физическо, психическо или друго насилие или
форми на въздействие.

•

Всяко дете има право на закрила за нормалното му физическо, умствено,
нравствено и социално развитие.

•

Всяко дете и всяко семейство заслужават да бъдат подпомогнати да развият
пълния си потенциал.

•

Във всички случаи да се защитават по най-добър начин интересите на
детето.

•

Всяко дете, попаднало в риск, има нужда от специална закрила за
извеждането му от рисковата ситуация.

•

Децата с изявени дарби се ползват от мерките за специална закрила.

•

Работещите с деца трябва да притежават определени личностни, морални и
социални качества.

•

Работещите с деца изпълняват своите функции, като се ръководят от
следните
конкретни
принципи
относно
консултативната
и
терапевтична работа

•

Всяко дете има правото да бъде уважавано, да бъде зачитано достойнството
му и да има равен достъп до програми за консултиране, психотерапия и
социално подпомагане.

•

Програмите за деца се застъпват за него и приемат всички деца от различни
общности, независимо от тяхната етническа принадлежност, възраст,
икономически статус, специални нужди, сексуална ориентация, пол,
семейство, религия и външност.
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•

Всяко дете има правото да получава информацията и подкрепата
необходими за самоопределянето,развитието и утвърждаването му в дадена
групова идентичност.

•

Специално внимание се отделя на децата, които исторически причини са
получавали по-малко адекватни услуги: социално слабите деца, децата в
неравностойно положение, децата с увреждания и децата с използван език
различен от българския.

•

Всяко дете има правото да получи съдействие , за да разбере в пълната
степен значението но консултативните и обучителни избори, които прави и
как те ще повлияят е на бъдещите му възможности.

•

Всяко дете има правото на личен живот и правото да очаква, че
взаимоотношението консултант – дете се придържа към всички закони,
политики и етични стандарти, които се отнасят към спазването на личната
му тайна в рамките на съответната служба .

Гласът на децата:
Цитат: “Много важно е за мене консултантът да толерантен, информиран и
адекватен. Важно е да е в крак с проблемите на децата, какво се случва с тях и
да може да говоря с тях както е с близък приятел, не какво е с възрастен
родител, на който трябва да обяснявам куп неща, преди да започна със
същинския проблем.”

Добра практика:
За добра практика за поддържане на нивото на актуална информираност и
адекватност на екипа от професионалисти екипът на Фондация „Асоциация
Анимус” счита провеждането на регулярни обучения и работни срещи обвързани
с актуални тенденции от детско-юношеските среди, подсказани в директния
контакт с децата. Това може да бъде реализирано като например се набележат
въпроси, които да бъдат разпределени сред членовете на екипа и всеки потърси
релевантна информация, с която да запознава своите колеги. Например: „Какво
е ЕМО?, „Кои са готиците?”, „Защо вампирите са привлекателни?”, „Какви са
актуалните моди в носенето на аксесоари в различните възрастови групи?”,
„Кои са хитовите филми и герои?”.
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А. ОТГОВОРНОСТИ КЪМ ДЕЦАТА
A.1. Отговорности към децата
Професионалният консултант на деца:
Професионалният консултант и терапевт на деца:
•

Действа в най-добрият интерес на детето.

•

Отнася се с респект към неговата уникална индивидуалност.

•

Основава практиката си на съвременните знания и научно приети
психологически теории за детското развитие и познаването на
индивидуалните особености на всяко дете.

•

Признава уникалността и потенциала на всяко дете, отчитайки, че
изживяването на детството без допълнителен стрес и натиск.

•

Участва в грижата за неговите психологически, образователни, лични и
социални нужди и го насърчава в максимална степен в развитието му.

•

Създава безопасна и здравословна среда и пространство, която да стимулира
социалното, емоционалното и физическото развитие на детето.

•

Осигурява на децата в риск равни възможности за достъп до адекватни
грижи и образование.

•

Уважава ценностите и вярванията на детето и не му налага своите лични
ценности и възгледи.

•

Подкрепя правото на детето на свободно изразяване на мнение по всички
въпроси от негов интерес.

•

Не участва в практики, които не зачитат достойнството на детето или са
опасни и вредни за физическото и емоционално му здраве и развитие

•

Не участва в практики, които дискриминират по някакъв начин децата на
основата на раса, етнически произход, религия, пол, националност, език,
способности, или на базата на статуса, поведението или убежденията на
родителите.

•

Познава законодателството, нормите, правилата и политиките свързани с
децата и се стреми да защитава и информира децата за техните права.

•

Познава симптомите на насилие над дете - физическо, сексуално, вербално,
емоционално малтретиране или занемаряване. Познава и спазва законите и
процедурите, защитаващи детето от насилие.
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•

При съмнение за малтретиране уведомява органите за закрила на детето и
следи дали са предприети необходимите мерки.

•

Когато му станат известни действия или ситуации, които заплашват здравето
и сигурността на детето, има моралната и законова отговорност да
информира органите по закрила на детето.

Гласът на децата:
Важно за тях е да знаят, че някой се е ангажирал с проблема им и действа за
решаването му, но не ги оставя в неведение какво ще се случи и как, а разяснява
това и го обсъжда с тях.
„Ако проблемът е сериозен, ще ми е ок, разбира се, да се намесят повече хора, и
специалисти, и институции, и то бързо. Ще ми е важно да има бърза реакция,
но и да знам какво става и защо това е начинът.”

A.2. Конфиденциалност
Професионалният консултант на деца:
2.1. Има задължението да запазва в тайна информацията получена от клиентите
си в хода на работата с тях.
2.2. Информира децата за целите, задачите, техниките и правилата на
процедурата при която може да получи консултиране по време на или преди
влизането в взаимоотношения на консултиране. Встъпителните думи включват
границите на конфиденциалността и възможната необходимост от консултиране
с други специалисти, поверителните сведения, и ограниченията на закона и
органите, натоварени с власт. Значението на границите на конфиденциалността
се предоставя в подходящи за детето термини.
2.3. Съхранява информацията по конфиденциалните теми, освен ако
разкриването й не стане необходимо за предотвратяване на ясна и
непосредствена опасност за детето или други или докато законовите изисквания
не наложат да бъде разкрита. Консултантите ще се консултират с подходящи
професионалисти, когато се съмняват във валидността на искането за отпадане
на конфиденциалността.
2.4. Осигурява защита на конфиденциалността на записките от сесиите с деца и
личните данни в съответствие със съществуващите закони и организационните
политики. Информацията за децата запазвана и предавана по електронен път се
третира със същите мерки, както съхраняваната по традиционен начин.
2.5.
Спазването на конфиденциалността на консултативното отношение е
съобразено с държавните закони, политики и етични стандарти. Такава
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информация може да бъде разкривана само с информираното съгласие на
детето, съобразно етическите задължения на консултанта. Признава
първостепенното си задължение за конфиденциалност към детето, но балансира
това задължение с разбирането си за законните и принадлежащи на
родителите/ настойници права да бъдат решаващ глас в живота на детето.
2.6. За осигуряване на конфиденциалност във връзка с психологическите и
психотерапевтичните изследвания и интервенции, консултантът е длъжен да се
погрижи за специална договореност с лицата, ползващи техните услуги.
2.7. В договореността трябва да се уточни начинът за гарантиране на
конфиденциалността: кой ще има достъп до тези материали, на какъв носител
ще се съхраняват и колко дълго.
2.8. В случаи на запис, фотографиране или заснемане на филм съгласието на
клиента, обучаемия (участник в група и др. подобни) е задължително.
2.9. За демонстрация, прослушване или друго използване на материала е
необходимо допълнително писмено разрешение, от което да е ясно, къде, кога,
пред кого и в каква форма може да бъде използван съответния материал.
2.10. Тук се изисква да се включи също така информация за това, колко време
може да се пази този материал.
2.11. Ако клиент или участник в група не потвърди съгласието си, материалът
незабавно се унищожава.
2.12. В случаи на запис, фотографиране или заснемане на филм съгласието на
клиента, обучаемия (участник в група и др. подобни) е задължително.
2.13. За демонстрация, прослушване или друго използване на материала е
необходимо допълнително писмено разрешение, от което да е ясно, къде, кога,
пред кого и в каква форма може да бъде използван съответния материал.
2.14. Тук се изисква да се включи също така информация за това, колко време
може да се пази този материал.
2.15. Ако клиент или участник в група не потвърди съгласието си, материалът
незабавно се унищожава.

Гласът на децата:
Поверителността и зачитането на мнението на децата относно нарушаването
й са ключови фактори в оценката им относно етичността на работата на
професионалистите.
“Бих се обърнал за помощ, стига да съм убеден, че никой няма да научи за
проблемите, които споделям, освен ако не реша, че е по-добре да знае.”
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A.3. План за консултиране
1.1. Осведомява клиентите и обучаваните или техните представители за
планираните мероприятия по най-разбираем начин, за да могат сами да решат
желаят ли да вземат участие в тях или не. Осигурява на детето пълна
консултантска програма, която включва наблягане върху съвместна работа за
развиване и постигане на целите на консултирането.
1.2. Зачита личната неприкосновеност на човека и се грижат за защита правото на
клиента на самоопределение в това число и отказ от по-нататъшно участие.
1.3. Поощрява автономността на клиентите и тяхното самоопределение, като се
избягват стилове на поведение създаващи зависимост.
1.4. Не експлоатира клиентите финансово, психологически или по какъвто и да
било друг начин, които да е видим за обективния наблюдател като ущърб за
клиента.

Добра практика
Насърчаването на автономността и самостоятелното вземане на решения е
ключов елемент от консултативната и терапевтичната работа, особено с
юноши.
Опитите да се намесим и предложим набързо „правилното” решение за детето
са понякога много изкушаващи, но това не е ефективно в консултирането,
защото не му помага да активира собствените си умения за справяне и вземане
на решения, да ги подобри или пък да придобие по-добра самооценка. Детето
трябва да е активно включен в определянето на решение и изработването на
план как то може да се приложи. В крайна сметка детето ще направи само
това, за което е наистина готово. То трябва да получи послание, че ние сме
насреща, за да предложим подкрепа, но същинските промени се осъществяват
от него.

10

A.4. Двойни взаимоотношения
Професионалният консултант на деца:
1.1. Осъзнава всички взаимоотношения, които могат да увредят професионалната
преценка и да повишат риска от експлоатиране на двустранния контакт.
1.2. Избягва отношения, които могат да повлияят на обективността му и да
увеличат риска от нанасяне на вреда на детето (напр. консултиране на членове
на семейството, близки приятели и познати) Ако двойните взаимоотношения са
неизбежни, консултантът е отговорен да предприеме действия да елиминира
или намали потенциалната вреда. Тези мерки могат да включват информирано
съгласие, консултиране, супервизия и документиране.
1.3. Избягва взаимоотношения със служебно ангажираните с детето лица, които
могат да нарушат целостта на връзката консултант/ дете.

А.5. Подходящо насочване
Професионалният консултант на деца:
•

Прави насочвания, когато е необходимо, към други подходящи специалисти.

Добра практика
Важно за добрата работа с деца е поддържането на широка мрежа от
професионални контакти и добро знание за това какви услуги и програми се
предлагат в общността. Никой не е „специалист по всичко” и е част от
морално отговорната работа при сблъсък с проблем, с който нямаме
подготовка да работим, да предложим на клиента адекватно насочване към
други специалисти. Това предполага яснота както по отношение на това какви
услуги и специалисти са налични, така и по отношение качеството им.

A.6. Групова работа
Професионалният консултант на деца:
1.1. Прави предварителен подбор на групата и е наясно с индивидуалните нужди
и цели на участниците във връзка с груповата работа. Консултантът взима разумни
предпазни мерки, за да предпази участниците от физическа и психологическа вреда
в резултат на взаимодействието помежду им.
1.2.

Уведомява родителите/ попечителите за участието на детето в група.
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1.3. Установява ясни очаквания за работата в група и изяснява на участниците, че
конфиденциалността в нея не може да бъде напълно гарантирана.
1.4.

Проследява ефекта от груповата работа.

1.5. Търси и работи с деца с информираното съгласие на родителите/
настойниците, когато това налагат изискванията на закона.
A.7. Опасност за личността и за другите
Професионалният консултант на деца:
1.1
Информира родителите или настойниците или подходящите органи, когато
състоянието на детето ясно показва непосредствена опасност за детето или други
хора. Това се прави след внимателно обмисляне и, когато е възможно след
консултиране с други професионалисти.
1.2

Опитва се да намали заплахата за детето може да избере да

1.2.1. информира детето за действията, които ще бъдат предприети,
1.2.2. въвлече детето в тристранна комуникация с родителите/ настойници, когато
се налага конфиденциалността да бъде нарушена или
1.2.3. позволи на детето да участва в избора как и с кого да бъде направено
нарушаването на конфиденциалността

Мнение на консултант:
“Информирането на детето за действията, които консултантът смята да
предприеме, е ключово за доверителната връзка. Детето има право да знае
какви мерки за закрила ще бъдат предприети и какво налага това.”

A.8. Оценяване, оценка и интерпретация
Професионалният консултант на деца:
1.1. Планира психотерапевтичните и консултативни си интервенции на базата на
добре формулиран проблем и след разглеждането на подходящи методи и
алтернативни процедури.
2.1. При осъществяването на интервенционни и други действия и методи, те се
извършват в съответствие със стандартите или обичайната практика за тяхното
използване.
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3.1. Стреми се да формулира своите послания, заключения и други подобни
изказвания по такъв начин, че те да не могат да бъдат превратно разбрани или
използвани.
4.1.
Формулира заключения по такъв начин, че да бъдат разбираеми за
възложителя и клиентите. Самостоятелно избира методите си на работа.
5.1.

Използва методи за оценка на ефективността на работата си.

13

Б. ОТГОВОРНОСТИ КЪМ СЕМЕЙСТВОТО/РОДИТЕЛИ/НАСТОЙНИЦИ

Б.1. Права и отговорности
Професионалният консултант на деца:
1.1.
Зачита достойнството на всяко семейство и неговата култура, обичаи, език и
убеждения. Уважава ценностите на семейството при отглеждане и възпитание на
децата и правото му да взема решения за своите деца.
1.2.

Признава правата на семейството да взема решенията за своите деца.

1.3. Уважава специалните отношения между децата и техните семейства и
прилага тази перспектива във всичките си взаимодействия с децата.
1.4. Развива позитивни взаимоотношения основани на взаимно доверие и открита
комуникация.
1.5.
Развива партньорство със семействата/ родителите/ настойниците и ги
ангажира в съвместно взимане на решения, когато е подходящо.
1.6. Проявява чувствителност към уязвимите страни на децата и семействата и й
откликва по начин, които усилва и поддържа достойнството им.
1.7. Информира семейството за всички решения, отнасящи се до детето, и когато
е подходящо, го включва във вземането на такива решения.
1.8. Зачита правото на семейството да бъде информирано за начина, по който
работи с детето.
1.9.
Информира родителите за изследователските проекти, включващи техните
деца и се стреми да им дава възможност да упражняват правото си да откажат
участието, без да изпитват чувство за вина.
1.10. Не позволява и не участва в изследвания, които по някакъв начин могат да
застрашат здравето, образованието, развитието или благополучието на детето.
1.11. Не използва отношенията си със семейството на детето за лично
облагодетелстване.
1.12. Не влиза в отношения с членовете на семейството, които могат да навредят
на ефективността на работата му с детето.
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Мнение на консултант:
“Много важно е да се отчитат сложните и дори понякога противоречиви
отношения между децата и техните семейства. Дори в случаи на насилие и
злоупотреба в семейството, това са родителите на детето, и то изпитва към
тях обич, макар и примесена с други чувства като гняв или страх. Ето защо е
толкова важно да се отчита това във всякакви случаи, дори в такива на
извеждане на дете от семейството – и при най-тежка злоупотреба не може да
се очаква, че то просто ще се откъсне от близките си и тяхната ситуация и
ще продължи спокойно напред.”

Б.2. Семейство/Родители/Настойници и Конфиденциалност
Професионалният консултант на деца:
2.1
Информира родителите/ настойниците за ролята си на консултант със
специално наблягане върху конфиденциалната природа на консултативното
отношение между консултантът и детето.
2.2
. Информира семейството / родителите/ настойниците в самото начало на
консултативните отношения за границите на конфиденциалността и условията, при
които е задължен да я наруши в най-добрият интерес на детето.
2.3
Признава, че работата с малолетни може да изисква сътрудничество с
родителите/ настойниците.
2.4
Предоставя на родителите/ настойниците точна и релевантна информация
по обективен начин и спрямо етичните си задължения към детето.
2.5
В случаите, когато има конфликт между членовете на семейството, работи
открито, споделяйки наблюденията си за детето, за да помогне на всички включени
страни да вземат информирано решение, като стриктно се въздържа от вземане
страна в конфликта
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В. ОТГОВОРНОСТИ КЪМ КОЛЕГИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СДРУЖЕНИЯ

В.1. Професионални взаимоотношения
Професионалният консултант на деца:
1.1. Търси и изгражда, установява и поддържа професионално сътрудничество с
колеги за осигуряване на оптимална ефективност на работата с децата.
1.2.

Отнася се към колегите си с професионален респект и почтеност.

1.3.

Признава измеренията на властовите отношения в професионалните връзки.

1.4. Запознат е и използва релевантните професионалисти, организации и
ресурси, към които може да насочи детето.

В.2. Споделяне на информация с други професионалисти
Професионалният консултант на деца:
2.1 Споделянето на информация с други професионалисти прави през правилата
описани за спазване на конфиденциалността.
2.2 При клиничните обсъждания на случаите на деца, в рамките на екипните сбирки
и за целите единствено на подобряване и клиничната работа с детето, при
обсъждането се използват данни на детето, които не позволяват идентифицирането
му.
Предоставя на професионалистите, с които съвместно работи по случая на детето
точна, обективна и смислена информация, нужна за адекватното оценяване,
консултиране и подпомагане на детето.
2.3 Ако детето получава услуги от друг консултант или друг професионалист,
консултантът с информираното съгласие на детето и/ или родителя ще установи
контакт с другия професионалист и ще постигнат ясно споразумения за областите
на дейността си, за да се избегне конфликт или объркване в детето.
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Г. ОТГОВОРНОСТИ КЪМ АСОЦИАЦИЯТА И ОБЩНОСТТА

Г.1. Отговорности към асоциацията
Професионалният консултант на деца:
1.1
Подкрепя работните политики, стандарти и практики, които са почтени,
недискриминиращи и са в най-добрия интерес на детето и семейството.
1.2
Спазва законовите политики и процедури и когато има конфликт се стреми
да постигне промяна чрез конструктивни действия вътре в организацията или да
потърси промяна чрез подходящите процедури.
1.3
Уважава професионалната компетентност, задълженията и отговорността на
колегите си и останалите заети в Центъра за възстановяване, консултиране и
психотерапия.
1.4
Редовно представя по прозрачен и честен начин професионалната си
практика пред колеги по време на екипните обсъждания.
1.5
Допринася и подкрепя непрекъснатото професионално развитие в работния
си екип и поддържа професионалното си развитие и обучение.
1.6
Извършва насочване към друг колега, ако интересите и начинът на
приложение на знанията изискват знания и умения извън подготовката им.
1.7
Консултативните психолози и психотерапевти, които ще обучават или ще се
занимават с каквато и да е аналогична дейност на курсове, заедно с непсихолози,
внимателно следят дали участието им няма да доведе до нежелателно впечатление,
че курсът не отговаря на изискванията към работата на професионалната общност.
1.8
Поставя за своя основна цел професионалното израстване и личностно
развитие на обучаващите се.
1.9
Спазва работните политики на организацията, към
стандартите за професионален растеж и развитие, сред които:

която

работи

и

1.9.1 Задължителен минимален опит от лична учебна терапия в рамките на 150
часа и препоръчителен опит от 150 часа от групова терапия, при утвърдени и
професионално квалифицирани терапевти
1.9.1.1. Избягва дублирането на терапевт за учебна терапия с друг колега, в
рамките на един и същ календарен период, за избягване на произтичащите от това
усложнения в професионалните взаимоотношения, атмосферата в екипа и
качеството на работа.
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1.9.2 Ползва супервизия само от опитни професионалисти, по утвърден от
организацията списък

Г.2. Отговорност към общността
Професионалният консултант на деца:
Познава и се свързва се с хора, служби и агенции вътре в общността, които
подкрепят деца и семейства.
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Д. ОТГОВОРНОСТИ КЪМ СЕБЕ СИ

Д.1. Професионална компетентност
Професионалният консултант на деца:
1.1
Основава работата си на базата на съвременните теории, знания, високо
качествените практики за работа с деца и своето разбиране за децата и
семействата, с които работи.
1.2
Работи в границите на индивидуалната си професионална компетентност и
поема отговорността за последиците от своите действия.
1.3
Осъзнава своите професионални ограничения и при необходимост се
насочва към други професионалисти за консултация или препращане.
1.4
В тези видове практическа дейност, където още няма твърдо установени
стандарти, консултантът взима всички мерки за да осигури благополучието на
своите клиенти и обучавани.
1.5
Наблюдава личното си състояние и ефективност и не участва в дейности,
които могат да доведат до неадекватни професионални услуги или вреда на детето.
1.6
Поддържа постоянен личностен и професионален растеж по време на
работата си като консултант и се старае да бъде в течение на научните и
практическите изследвания и решения в сферата на своята дейност.

Мнение на консултант:
“Ключово е консултантът да бъде сензитивен към начина си на работа. Важно
умение е консултантът да разпознава моментите, в които е по-малко
ефективен, за да потърси адекватните начини на справяне. В такива ситуации
консултантът може да се свърже със своя супервизор.”
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Е. ОТГОВОРНОСТИ КЪМ ПРОФЕСИЯТА

Е.1. Професионализъм
Професионалният консултант на деца:
1.1. В своята професионална дейност се стреми към най-високите стандарти на
професията.
1.2.
Осъзнава последствията от своите професионални действия и да носи
отговорност за тях.
1.3. Полагат усилия, в рамките на възможностите си, услугите му да не бъдат
използвани по неподходящ начин.

Е.2. Принос към професията
Професионалният консултант на деца:
2.1. Активно участва в местните, държавни и национални асоциации и сдружения на
професионалисти, работещи с деца.
2.2. Допринася за развитието на професията чрез споделяне на умения, идеи и
експертни знания с колегите.
2.3. Оказва подкрепа и подпомага навлизането на новите професионалисти .
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