
Etický kodex               

European Guild for Structural Integration (EGSI) si uvědomuje, že dotýkat se někoho je citlivá věc. 
Jako rolfterapeuté se zlepšujeme prostřednictvím dalšího studia, praxe a zvyšováním 
sebeuvědomění, což je jedním z hlavních cílů EGSI. Účelem tohoto etického kodexu je vymezení 
jasného, zdravého a bezpečného prostoru pro rolfterapeuty, klienty i frekventanty výcviků a 
seminářů pořádaných EGSI. 

Individuální sezení 

1. Rolfterapeut formuluje kontrakt ve spolupráci s klientem, co možná nejjasněji a to co se 
týče užité metody, frekvence sezení, plateb a trvání sezení. 

2. Rolfterapeut považuje všechny informace o klientovi za důvěrné. Důvěrný je i fakt, že 
probíhá Rolfterapie. Princip důvěrnosti lze porušit pouze se souhlasem klienta. Výjimkou je 
odborná konzultace s kolegou rolfterapeutem, lektorem nebo supervizorem, při níž se 
zdrží údajů osobní povahy. 

3. Rolfterapeut pečuje o to, aby byl energeticky, emočně a kognitivně přítomen, vycentrován 
a vymezen v terapeutickém vztahu. Respektuje hranice a vnitřní procesy klienta. 

4. Rolfterapeut kriticky posuzuje průběh terapie, její pokrok a užitek pro klienta. Jeho další 
postup vychází z tohoto posouzení. 

5. Rolfterapeut poskytuje pouze ty služby, pro něž má oprávnění a kvalifikaci. Informuje 
poctivě o svých schopnostech a hranicích jím prováděné terapie. Uvědomuje si omezení a 
kontraindikace. 

6. Rolfterapeut respektuje klientovy hranice: fyzické, osobní, duchovní, politické, náboženské. 
7. Rolfterapeut není iniciativní pokud jde o sexuální jednání ani se nedopustí sexuálního jednání 

nebo činnosti během odborné lekce, i když sám klient učiní pokus o sexualizaci vztahu. 
8. Rolfterapeut nepracuje pod vlivem alkoholu, drog nebo dalších látek které mění vědomí. 
9. Rolfterapeut může odmítnout nebo ukončit poskytování služeb klientovi, který se chová 

hrubě nebo je pod vlivem alkoholu, drog nebo dalších látek které mění vědomí. 
10. Rolfterapeut udržuje a zlepšuje své odborné znalosti, kompetence a profesionalitu pomocí 

dalšího vzdělávání a školení. 
11. Během Rolfterapie se rolfterapeut soustředěně věnuje výhradně klientovi (terapie je 

oproštěna od vyřizování soukromých i jiných záležitostí jakou jsou např. braní telefonů, 
otevírání pošťákovi, apod.). 

 
Výcviky a semináře 
 
Principy jsou stejné, jen použité na situace, které vycházejí z nároků účastníků výcviků a seminářů 
na rozvoj profesních dovedností. 
 

1. EGSI vyhlašuje pravidla výcviku. Garantuje kvalitu výcviku a jeho cenu. 
2. Veškeré informace pocházející z výcviku či semináře jsou důvěrné, jak pro účastníky, tak 

pro lektora. 
3. Lektor je odpovědný za hodnocení studenta, co se týče zvyšování odbornosti, a to jak v 

průběhu, tak na závěr výcviku. 
4. Lektor hodnotí studenty, co se týče jejich osobních předpokladů a vnitřních zdrojů a jejich 

schopnosti pojmout a profesně využít vyučovanou látku. 
5. Lektor může definovat požadavky na osobní rozvoj tak, aby byly pro studenta splnitelné. 
6. EGSI ve spolupráci s lektorem může odmítnout zájemce, který nesplňuje dané požadavky 

nebo vyloučit studenta, který porušuje vyhlášená pravidla výcviku. 


