Kodeks etyki
European Guild for Structural Integration (EGSI) zdaje sobie sprawę, że praca poprzez dotyk
drugiej osoby jest wrażliwą kwestią. Jako terapeuci Integracji Strukturalnej (IS) stale dążymy do
rozwoju poprzez pogłębianie wiedzy, praktykę i zwiększanie samoświadomości - jest to jeden z
głównych celów EGSI. Celem niniejszego Kodeksu etyki jest określenie przejrzystej, zdrowej i
bezpiecznej przestrzeni interakcji terapeutów IS i ich klientów, a także studentów programów
szkoleniowych i seminariów organizowanych przez EGSI.
Indyw idualne sesje
1. Terapeuta IS we współpracy z klientem formułuje umowę tak przejrzyście, jak to możliwe,
określając stosowaną metodę (formy pracy), częstotliwość sesji, płatność i czas trwania spotkań.
2. Terapeuta IS traktuje wszystkie informacje o kliencie jako poufne. Sam fakt, że klient
przechodzi proces IS, jest poufny. Zasada poufności może zostać naruszona tylko za
zgodą klienta. Wyjątek stanowią profesjonalne konsultacje ze współpracownikiem IS,
nauczycielem lub przełożonym, podczas których dane osobowe nie są omawiane.
3. Terapeuta IS ma na celu energetyczną, emocjonalną i poznawczą obecność i skupienie w
relacji terapeutycznej. Szanuje granice i wewnętrzne procesy klienta.
4. Terapeuta IS uważnie monitoruje proces terapeutyczny, jego rozwój i korzyści dla klienta.
Na tej ocenie opiera swoje kolejne kroki.
5. Terapeuta IS wykonuje jedynie te usługi, w zakresie których posiada uprawnienia i
kwalifikacje. Rzetelnie informuje o możliwościach, ograniczeniach i przeciwwskazaniach IS.
6. Terapeuta IS szanuje granice klienta: fizyczne, osobiste, duchowe, polityczne, religijne.
7. Terapeuta IS nie wejdzie w relacje o charakterze seksualnym z klientem oraz nie podejmie żadnych
działań o charakterze seksualnym podczas sesji IS, nawet jeśli klient próbuje seksualizować relację.
8. Terapeuta IS nie pracuje pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji, które
zmieniają świadomość.
9. Terapeuta IS może odmówić przyjęcia klienta lub zakończyć relację terapeutyczną z
klientem, który zachowuje się niewłaściwie lub jest pod wpływem alkoholu, narkotyków
lub innych substancji, które zmieniają świadomość.
10. Terapeuta IS utrzymuje i poszerza swoją wiedzę, kompetencje i profesjonalizm poprzez
ciągłe kształcenie i szkolenie się.
11. Podczas sesji IS terapeuta poświęcony jest wyłącznie klientowi. Nie angażuje się w inne
prywatne lub jakiekolwiek inne sprawy, np. odbieranie telefonu, otwieranie poczty itp.
Szkolenia i sem inaria
Takie same zasadym jak w powyższej części, obowiązują wobec uczestników szkoleń i
warsztatów rozwoju umiejętności zawodowych.
1. EGSI ogłasza zasady swoich programów szkoleniowych i gwarantuje ich jakość i cenę.
2. Wszelkie informacje przekazywane podczas szkoleń lub seminariów stanowią informacje
poufne zarówno dla uczestników, jak i dla prowadzącego.
3. Prowadzący jest odpowiedzialny za ocenę studenta pod kątem zwiększenia
profesjonalizmu, dokonywaną podczas i na zakończenie szkolenia.
4. Prowadzący ocenia osobiste zdolności studentów, ich zasoby wewnętrzne i zdolności
przyswojenia i profesjonalnego wykorzystania nauczanego materiału.
5. Prowadzący może określić wymagania dotyczące rozwoju osobistego ucznia.
6. Oddział EGSI, we współpracy z prowadzącym, może odrzucić kandydatów, którzy nie
spełniają wymagań, lub może wydalić studenta, który narusza zasady tego kodeksu etyki
lub nie spełnia wymagań szkoleniowych.

