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ЕТИЧЕН КОДЕКС 
Етични Принципи на Екипа на EMPROVE 

IO2, A6: Спазване на стандарти за качество  
 

Източници : Етичен кодекс, Българска Асоциация по Психотерапия; Етичен кодекс, 

Австралийска асоциация на социалните работници  

Настоящият Етичен Кодекс е разработен от международния екип на проект EMPROVE 

(www.emproveproject.eu) и е приложим за всеки професионалист, използващ подхода  

EMPROVE в своята професионална практика с жени, преживели домашно насилие. В 

разработването му е залегнало разбирането, че всеки специалист вече спазва 

определен етичен кодекс в своята работа и настоящият само ще надгради над вече 

установената практика на професионалистите. Този КОДЕКС трябва да бъде спазван от 

ВСЕКИ, който използва  EMPROVE подхода.  

Целта на кодекса е да се постигне унифицирано качество на предлаганите услуги и 

защита на правата на всеки участник в процеса.  

1. При работа с клиенти и колеги, специалистът ще проявява честност, 

почтеност и уважение.  

2. Специалистът ще насърчава  процеса на самоопределяне, автономност 

и овластяване от страна на жените.  

3. Отговорност – следните принципи са отговорност единствено на всеки 

специалист, който използва в своята практика подхода  EMPROVE.  

Специалистът ще : 

i. Спазва основните  EMPROVE принципи заложени в „Подход 

EMPROVE“ (https://emproveproject.eu/other-useful-resources/); 

ii. Доставя услуги, които отговарят на изразените от клиента нужди и 

на целите на „Подходa EMPROVE“ (https://emproveproject.eu/other-

useful-resources/); 

iii. Предизвика и работи за подобряване на работните процедури, 

политики и практики, ще дава обратна връзка на проектния екип 

EMPROVE; 

iv. Спазва определените професионални граници; 

v. Избягва участие в умишлени действия или пренебрегване на 

задълженията;  

vi. Проектният екип не може да бъде държан под отговорност за 

каквито и да било неправомерни действия, злоупотреби и кратко- 

или дългосрочни ефекти, причинени в или от използването на 

платформата и материалите по проект EMPROVE.   
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4. Конфиденциалност  

Специалистът ще :  

i. Уважава и защитава правата на клиентите и професионалните 

изисквания за поверителност и конфиденциалност;  

ii. Има право да дава достъп до EMPROVE онлайн платформата 

изключително и само на други  специалисти, работещи с жени, 

преживели домашно насилие и на жени, преживели домашно 

насилие.  

 

5. Компетентност  

Специалистът ще: 

i. Спазва най-високите стандарти на професионално поведение;  

ii. Се стреми да подобрява непрекъснато услугата, която 

предоставя; 

iii. Гарантира, че направената оценка, предоставената информация 

и даденият съвет са в обхвата на неговата професионална 

експертиза;  

iv. Използва EMPROVE подхода само в рамките на своята 

професионална компетентност.   

 

6. Комуникация и взаимоотношения  

Специалистът ще :  

i. Се стреми  да разбира и уважава различните гледни точки;  

ii. Избягва изцяло използването на какъвто и да било агресивен език и 

поведение;   

iii. Се стреми в публичните си изяви да образова, подпомага и 

насърчава безопасността във взаимоотношенията.  

 

7. Равенство  

i. При отношението към всеки човек;  

ii. При достъпа до информация и продукти, изработени по проекта.  


