ETIČNI KODEKS
Združenja za fokusing Slovenije

OPREDELITEV
Proces fokusing, kot ga izvajajo, s strani trenerjev in koordinatorjev Mednarodnega inštituta za
fokusing (ang. The International Focusing Institute) usposobljeni in strokovni izvajalci fokusinga,
zajema tankočutno podporo posamezniku pri odkrivanju njegovega notranjega doživljanja.
Pri poučevanju fokusinga se s strani certificiranega praktika, učitelja oz. trenerja ali koordinatorja
(v nadaljevanju, strokovnega izvajalca fokusinga) na posameznika (udeleženca, učenca, klienta)
prenašajo določene veščine, ki spodbujajo zdrav in ustvarjalen odnos z njegovim notranjim
svetom občutenja, duševnosti in drugih dimenzij njegovega obstoja.
RAZLIČNOST
Fokusing je proces, ki spoštuje kar se pojavi v danem trenutku. Toge strukture niso v skladu z
etiko fokusinga. Osrednja vrednota je načelo različnosti pristopov in pomeni, da izvajanje
fokusinga, kot ga izvajajo in učijo ustrezno usposobljeni strokovni izvajalci fokusinga, ter njegova
uporaba na različnih področjih, nista standardizirana.
ENAKE MOŽNOSTI
Člani Združenja za fokusing Slovenije v proces fokusinga sprejemajo posameznike, kliente in
učence, ne glede na njihovo rasno, versko in kulturno pripadnost, spol, spolno usmerjenost,
fizične sposobnosti, starost in izobrazbo, če verjamejo, da jim s svojim delom lahko nudijo
podporo in spodbujajo zdrav in ustvarjalen odnos z notranjim svetom in drugimi dimenzijami
njihovega obstoja.
ODNOS DO SVETOVANJA IN TERAPIJE
Čeprav je poučevanje fokusinga najprej izobraževalna dejavnost in namen izvajanja fokusinga
najprej in predvsem spodbujanje odnosa med posameznikom in njegovim lastnim doživljanjem,
lahko v obeh primerih nastopijo terapevtski trenutki.
Član Združenja za fokusing Slovenije, ki je usposobljeni praktik fokusinga z ustreznim
mentorstvom in supervizijo ter hkrati svetovalec ali terapevt, lahko prvine fokusinga uporabi tudi
v okviru terapije oziroma svetovanja.
ODNOS DO POSAMEZNIKOV, KLIENTOV IN UČENCEV FOKUSINGA
Član Združenje za fokusing Slovenije (v nadaljevanju član združenja) je odgovoren za spoštovanje
svobodne volje, svobodne izbire in dostojanstva vseh svojih klientov in učencev (v nadaljevanju:
posameznikov v procesu fokusinga) ter njihove različnosti.
ZAUPNOST
Član združenja je odgovoren za spoštovanje vseh osebnih podatkov in podatkov zaupne narave,
ki so mu zaupani pri njegovem delu razen, če gre za zakonsko dolžnost prijave.
SAMORAZKRITJE
Član združenja je odgovoren, da posamezniku v procesu fokusinga, kolegu ali drugi osebi, ki za to
izrazi utemeljen interes, brez zadržkov razkrije podatke o svoji usposobljenosti, izobrazbi in
izkušnjah.

DOGOVORI
Član združenja je odgovoren za jasnost glede dogovora o številu in trajanju srečanj, glede cen
svojih storitev in ukrepov ob odpovedi srečanj.
RAZMEJITVE
Član združenja je odgovoren za profesionalno, odgovorno in sočutno vedenje, in se zavezuje, da
za lastno finančno, čustveno ali spolno korist ne bo zlorabljal moči, ki mu jo zaupajo
posamezniki, klienti oziroma učenci fokusinga. Vsak član se zaveda in sprejema odgovornost
za ustrezne razmejitve med odnosi poučevanja, svetovalnimi oziroma terapevtskimi odnosi in
družabnimi odnosi.
ODGOVORNOST IN ZMOŽNOST
Član združenja je odgovoren za spremljanje svojega dela na področju poučevanja in izvajanja
fokusinga ter, da je posameznikom v procesu fokusinga in kolegom vedno zmožen utemeljiti svoje
ravnanje, kaj dela in zakaj.
Pri poučevanju in izvajanju fokusinga je odgovornost člana, da je pozoren na omejitve glede
lastnih zmožnosti, sposobnosti, učinkovitosti in virov.
LASTNO IZPOPOLNJEVANJE IN SVETOVALNA PODPORA
Odgovornost člana združenja je prizadevanje za svoj stalni strokovni razvoj. Njegova odgovornost
je tudi, da po potrebi za nasvet glede svojega dela prosi kolege. Vsak član se tudi zaveda, da
njegova vloga strokovnjaka za fokusing v veliki meri temelji na stalnem izvajanju osebnega
procesa fokusinga.
POVRATNE INFORMACIJE
Član združenja je odgovoren za držo odprtosti do povratnih informacij glede lastnega poučevanja
oziroma izvajanja fokusinga, ki jih dobiva s strani posameznikov v procesu fokusinga in kolegov.
Konstruktivna kritika, predstavljena v duhu odprte in spoštljive komunikacije med kolegi in
drugimi posamezniki, ki predstavljajo ali uporabljajo fokusing, je dobrodošla.
POSVETOVANJE
Združenje za fokusing Slovenije vsakega člana, ki se je izobraževal po merilih Mednarodnega
inštituta za fokusing, pridobil certifikate, je pod rednim mentorstvom in supervizijo ter spoštuje
temeljna pravila in zakonitosti fokusinga, podpira pri njegovem delu na področju fokusinga. V
primeru negotovosti glede kakršnegakoli etičnega ali strokovnega vprašanja član sprejema
odgovornost, da se bo o tem posvetoval s kolegi v združenju ali profesionalci na področju
fokusinga, ki so registriranimi pri Mednarodnem inštitutu za fokusing v New Yorku (The
International Focusing institute).
NESOGLASJA
Član združenja sprejema odgovornost, da se bo v primeru nesoglasja ali spora, ki bi nastal v zvezi
s katerokoli od zgoraj navedenih zadev, z vpleteno osebo (oz. osebami), in po potrebi z drugimi
člani Združenja za fokusing Slovenije, o sporni zadevi odkrito pogovoril. Vsak od vpletenih lahko
enega ali več kolegov v združenju ali enega ali več strokovnjakov na področju fokusinga, ki so
registrirani pri Mednarodnem fokusing inštitutu (The International Focusing institute), kadar je to
potrebno, zaprosi za mediacijo.
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