
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ТЕРАПИЯ НА РЕАЛНОСТТА

Настоящият етичен кодекс има за цел да регулира дейността и етичните стандарти,
които приема и изпълнява Българската асоциация по терапия на реалността
(по-нататък в този документ наричана „Сдружението“, или БАТР) като част от
Европейска асоциация по терапия на реалността (наричана още ЕАТР), Европейски
институт по терапия на реалността(наричана още ЕИТР), както и най-добрите
практики и опит, засягащи интересите на обучаващия се, консултанта,
психотерапевта, обучителя, колегите в общността; психотерапевтичната или
обучителна програма.

Етичният кодекс е изявление на принципите на професионално поведение между
различни личности с определени социални роли във връзка с обучението и
провеждането на психотерапия. Нарушаването на тези принципи може да засегне
интересите на обучаващия се, консултанта, психотерапевта, обучителя, колегите в
общността; психотерапевтичната или обучителна програма.

В основа на изложените тук етични стандарти са поставени разбиранията, че:
човешките същества са автономни и имат правото и отговорността да вземат
собствени решения; хората са еднакво ценни, независимо от статуса, вярата,
убежденията или социалната си принадлежност.

Психотерапевтите и всички членове на БАТР носят отговорност за своите:
компетентност, обективност в прилагането на техните умения и загриженост за
висшия интерес и добруването на клиентите, колегите, студентите, участниците в
изследвания и на членовете на обществото. Те уважават своите колеги, както и
другите личности, с които влизат в професионално взаимодействие.

Психотерапевтите и всички членове на БАТР се ангажират с подробно описаните
по-долу етични принципи в следните аспекти на професионалната дейност.
Допълнително, в края на кодекса са поместени процедурите във връзка с
нарушенията на тези принципи, които следват политиките на ЕИРТ в това
направление.

I.Основни принципи
1.Българската асоциация по терапия на реалността признава фундаменталните
човешки права и се стреми да ги зачита и да ги възпитава по всяко време.

2.Членството в БАТР е в съответствие с устава на БАТР.

3.Членовете на БАТР, включително и тези, които са в процес на обучение, използват
терапия на реалността като техен основен терапевтичен подход.

4.Като се придържат към принципите на Теория на избора, разработени от д-р
Уилям Гласър, членовете на БАТР зачитат достойнството и свободата на избора на
човека.
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5.Членовете на БАТР използват уменията си за благосъстоянието на своите
клиенти и по такъв начин, че да не нарушават правата на другите.

6.Членството в БАТР предполага ангажираност с и спазването на етичния кодекс на
Сдружението.

II.Професионални взаимоотношения
В работата си БАТР и членовете ѝ отчитат нуждите, професионалните
компетентности, задължения и отговорностите на своите колеги. Във
взаимоотношенията си с клиенти, колеги, институции и др., БАТР, както и нейните
членове, съблюдават следните принципи:

- Загриженост - включва приемане, свързване и заинтересованост към членовете
си, участващите в обучението и потенциала им. БАТР се грижи за благополучието и
напредъка на членовете и участниците в обученията си, като базира терапията и
преподаването върху осъществяването на връзка с тях и сътрудничество при
изготвянето на самооценката;

- Уважение - основано на доверие и справедливост. БАТР е загрижена за
достойнството на членовете си и участниците в обученията, техните чувства и
напредъка им, като по този начин прилага идеите на Теория на избора, които се
преподават;

- Доверие - то е комбинация от дружелюбност, честност и откритост. БАРТ поставя
доверието като основа на взаимоотношенията си с членовете си, участниците в
обученията, колегите и членовете на професионалната общност;

- Почтеност - изразява се в благонадеждността, отдадеността, придържането към
етичните стандарти, включително и етичния кодекс на БАТР и отговорността към
обществото. Постоянната самооценка на поведението подпомага развитието на
почтеността на членовете на БАТР.

По отношение на моралните и законови стандарти БАТР и нейните членове, в
професионалната си роля, се съобразяват с принциппите на ЕАП и със стандартите
и насоките, свързани с практиката на националната присъждаща организация –
БАП, както и на ЕАТР като организация на модалността Терапия на реалността.

Благополучието на клиентите е приоритет за БАТР. Психотерапевтите по
терапия на реалността информират изцяло клиентите си за целта и естеството на
всяка процедура за оценяване, терапия или обучение и ясно потвърждават, че
клиентите, студентите, обучаващите се лица или участниците във всеки свързан
процес, имат свобода на избор за участието. Упражняването на натиск над когото и
да било да участва или да продължава да получава услуги е неетично.

7. Необходимо е посещаването на психотерапия от даден клиент да се случва с
информирано съгласие на самия клиент - устно или писмено.
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8. В случай на клиент, който е непълнолетен или с ограничени когнитивни
способности, е необходимо да се положат допълнителни усилия, чрез които да се
осигури ефективността на психотерапевтичната връзка с този клиент. В този случай
е необходимо информирано съгласие от родител, настойник или попечител, грижещ
се за клиента.

9. Дори и в случаите, в които клиентът е задължен от външно лице или институция
да посещава психотерапия, по-нататъшното участие в терапия може да не се
осъществи, ако това е против волята на самия клиент.

10. Членовете на БАТР прилагат психотерапевтичните си умения по начин, който
най-добре обслужва клиентите им и същевременно зачита и правата на другите. В
случаите, когато клиентът получава сходни услуги от друг специалист,

психотерапевтът внимателно осмисля тези професионални отношения и подхожда
с предпазливост и чувствителност към темите за работа в името на благополучието
на клиента; и се стреми, ако е възможно, да поддържа ясни и съгласувани
взаимоотношения с другите специалисти.

11. Преди първата психотерапевтична интервенция, е необходимо членовете на
БАТР да се уверят, че клиентът добре разбира естеството на терапевтичната
взаимовръзка, използвания специфичен подход, квалификациите, акредитацията,
опита и ограниченията на психотерапевта, естеството на конфиденциалност на
психотерапията и нейните граници, размерът на таксата и, когато е възможно,
приблизителната продължителност на психотерапията.

12. Финансовите взаимоотношения се договарят предварително и по ясен и
разбираем начин с клиентите, студентите, обучаващите се или участващите в
изследвания, така че интересите им да бъдат най-добре защитени.

13. БАТР и нейните членове установяват емпатични и открити професионални
отношения с клиентите си.

14. Това е професионално партньорство, изградено специално за работа в полза на
клиента и съобразено с неговите нужди и права.

15. Съществуват други взаимоотношения, които не са съвместими с
взаимоотношенията терапевт-клиент. Те включват: семейни, партньорски и
сексуални отношения, отношения работодател-подчинен, бизнес отношения,
отношения супервайзор-супервизиран, обучител-обучаващ се и др.

16. Като цяло психотерапевтите са предпазливи по отношение на всяка двойна
роля, която в момента имат по отношение на своите клиенти и е нужно да се
уверяват, че тези роли не пречат на терапевтичната им работа.

17. В нито един момент психотерапевтът не трябва да експлоатира своите клиенти
финансово, емоционално, сексуално или по какъвто и да е друг накърняващи
личността начин.
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18. Тъй като приятелство, често е една от неудовлетворените нужди на клиентите,
психотерапевтът може да подпомогне такива клиенти да развият умения за
създаване на приятелство, но не бива да ги насърчава да стават зависими от
психотерапевта по отношение на приятелството или другите им нужди.

19. Психотерапевтът работи по такъв начин с клиента, че той да може да избира да
се развива и израства. Критиката, сарказмът, осъдителното отношение, както и
всяка друга форма на външен контрол са в разрез с практиката и принципите на
Терапия на реалността.

20. Помагайки на клиента да изработва планове за действие, психотерапевтът се
стреми да създаде условия клиента да преживява усещане за успех по време на
тези начинания.

21. Когато психотерапевтът се обучава в нов подход, който не е представен в
началото на клиента, използването на този подход не трябва да се осъществява без
знанието и съгласието на самия клиент.

22. Клиентът трябва да е наясно и да даде информирано съгласие в случай, че
целият или част от психотерапевтичния процес, е включен в статистическа или
някакъв вид изследователска работа.

23. Психотерапевтът трябва да е точен в уговорените срещи с клиента и да прави
всичко възможно да сведе до минимум отлаганията или другите прекъсвания на
психотерапевтичния процес.

24. Психотерапевтите по Терапия на реалността, членове на БАТР, не трябва
ненужно да удължават психотерапевтичната сесия или поредицата от
психотерапевтични сесии, когато стане очевидно, че клиентът няма благоприятен
резултат от тях или когато той самият поиска това.

25. Когато личните ценности на психотерапевта имат отношение към предмета на
терапия, терапевтът ги обяснява на клиента, така че и психотерапевтът и клиентът
да са наясно с потенциалните пристрастия на психотерапевта по въпроса. В случай
че, ценностите на психотерапевта са такива, че застрашават целостта на
психотерапевтичния процес, психотерапевтът обсъжда това с клиента, с оглед да го
насочи към друг психотерапевт.

III. Поверителност
В хода на своята работа психотерапевтите по Терапия на реалността зачитат
поверителността на информацията, получавана от клиентите. Те разкриват тази
информация на трети лица само със съгласието на клиента (или на неговия законен
представител). Изключение от този принцип е възможно само при необичайни
обстоятелства, при които би възникнала сериозна опасност за живота и здравето на
клиента или за други хора, както и във всички необходими случаи, предвидени по
закон. Психотерапевтите информират своите клиенти за законовите граници на
поверителността.
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26. Преди започването на психотерапията, членовете на БАТР предоставят на
клиентите ясна информация относно поверителността и посочените изключения.

27. Членовете на БАТР се отнасят с пълна конфиденциалност към всяка
информация свързана с клиентите или получена от тях в хода на психотерапията,
освен в случаите на посочените изключения.

28. Освен ако на клиента не е казано друго, имплицитно се приема, че
поверителността включва всичко, което клиента разкрива по време на
психотерапията, включително и факта, че клиента посещава психотерапевта.

30. Когато психотерапевтът споделя информация за свои клиент с друго лице, се
съобщават само минимални подробности.

31. Всички заплахи за живота се третират като сериозни. Психотерапевтът трябва
да предприеме необходимите стъпки да провери сериозността на заплахата и да
действа по съответния начин.

32. Ако психотерапевтът обсъжда даден случай със супервизор, това не се счита за
поверително при условие, че всички подробности, които биха могли да
идентифицират клиента, са прикрити и супервайзорът, заедно с останалите
присъстващи супервизирани, са обвързани с поверителността на супервизията.

33. Обикновено за разрешението да се споделя поверителна информация се
изисква писмено разрешение от страна на клиента. В случай че клиентът е
непълнолетен или има законен настойник, е необходимо писменото разрешение на
лицето или лицата които имат юридическа отговорност за клиента.

34. Психотерапевтът по Терапия на реалността не трябва да използва поверителна
информация за каквато и да е лична изгода или печалба.

35. Когато член на БАТР ползва помощен персонал, напр. секретарски услуги,
негова е отговорността да гарантира, че поверителността на клиента се разбира и
защитава от помощния персонал спрямо разпоредбите на настоящия кодекс и на
съответното законодателство за защита на личните данни.

IV. Водене на архив
36. Всички бележки и други записи за клиент, водени от психотерапевта или
обучаващия се терапевт, се третират според правилата за поверителност и
законодателството за защита на данните.

37. Трябва да е получено разрешението на клиента за съхранението на всички
бележки и записи, свързани с него.

38. Не трябва да се извършват никакви аудио или видео записи на
психотерапевтична сесия, без предварителното одобрение на клиента. Клиентът
запазва контрола върху последващото използване или унищожаване на записаните
материали.
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39. В процеса на получаване на информация от или за клиент, психотерапевтът
търси само това, което може да е необходимо за благосъстоянието му.

40. Всички форми на записни материали, свързани с психотерапевтичните сесии,
изискват информираното съгласие на клиента и трябва да се съхраняват с
най-голямо внимание и поверителност.

41. В случай на компютризирани или цифрови данни, трябва да се обърне
необходимото внимание на сигурността на достъпа, сигурността на трансфера на
данни и сигурността на изтриването им, при пълно зачитане правата на индивида.

42. Членовете на БАТР са задължени да познават ограниченията на сигурността на
компютрите, цифровото съхранение и всяка комуникация между компютри.

V. Препращане/пренасочване
43. Членовете на БАТР се информират от клиента дали той е търсил или получавал
друга професионална помощ и правят необходимото, тяхната интервенция да не
застрашава работата на другите професионалисти, подпомагащи клиента.

44. Членовете на БАТР препоръчват на клиента да информира другите
специалисти, от които получава професионална помощ, че посещава сесии по
терапия на реалността.

45. Когато член на БАТР счита, че не може повече да е от помощ на клиента, е
необходимо възможно най-скоро да информира клиента за това.

46. Когато член на БАТР счита, че клиентът трябва да потърси друга
професионална помощ вместо или като допълнение към психотерапията, той
следва да информира клиента за това.

47. Членовете на БАТР се информират за други ресурси, отнасящи се до
благосъстоянието на хората, които са налични в общността и местността.

48. Членовете на БАТР полагат всички необходими грижи да препоръчват или
пренасочват към други професионалисти, които имат нужната компетентност да се
погрижат адекватно за клиента.

49. Всеки член на БАТР носи отговорност всяка препоръка, която прави, да е за
по-доброто благо на клиента, като се зачитат правата и нуждите на другите.

50. Членовете на БАТР нямат право да таксуват клиента, под каквато и да е форма,
за направената препоръка.

VI. Професионални отговорности
В своята практика, членовете на БАТР поддържат най-високите стандарти на
професията си. Те поемат отговорност за последиците от действията си и полагат
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усилия в посока, работата им да е от полза за подобряването на психичното здраве
на клиента.

51. Членовете на БАТР постоянно се стремят да подобряват своите знания и
психотерапевтични умения.

52. Членовете на БАТР се съобразяват със стандартите и добрите практики, приети
от колегите-членове в ЕАРТ, ЕИРТ, ЕАП и БАП, както и други релевантни
професионални общности.

53. Психотерапевтът не бива да приема клиент, който се явява извън неговата
психотерапевтична компетентност.

54. Един психотерапевт трябва да познава местните обичаи и ценности, и
индивидуалната система от убеждения на клиента, както и да им отделя заслужено
внимание по време на терапията.

55. Препоръчително за членовете на БАТР е редовно да се консултират с други
психотерапевти във формат на интервизионни и супервизионни срещи.

56. На членовете на БАТР се препоръчва да се ангажират с постоянно
професионално развитие.

57. Членовете на БАТР през цялото време зачитат правата на интелектуална
собственост на другите.

VII. Компетентност
Психотерапевтите на Терапия на реалността се стремят да поддържат високо
професионално ниво, като същевременно признават границите на компетентността
и ограниченията на техниките си. Те предоставят само такива услуги и използват
само такива техники, за които са достатъчно квалифицирани в рамките на своето
обучение и опит. Психотерапевтите на Терапия на реалността полагат постоянни
грижи да продължават своето професионално развитие.

58. Членовете на БАТР винаги представят своите релевантни професионални
квалификации и акредитиран статус акуратно и цялостно пред клиентите си.

59. На разположение на клиентите трябва да има лесно достъпна информация за
естеството на квалификациите и компетентностите на психотерапевта,
продължителността на обучението и сертифициращите организации.

60. Когато член на БАТР има професионална акредитация от друга
психотерапевтична организация – вярна и точна информация за такава
акредитация и изискванията за нея, също трябва да бъде лесно достъпна за
клиентите.
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61. Членовете на БАТР се грижат информацията за техните квалификации,
акредитация, опит или експертност, да не бъде погрешно тълкувана от клиентите
или другите.

VIII. Психометрия. Извършване на оценки, методи, интервенции и заключения.
В разработването, публикуването и използването на техники за психотерапевтична
или психологическа оценка, БАТР и членовете ѝ полагат необходимите усилия, за
да спомагат за благополучието и най-добрия интерес на клиента. Те не допускат да
се злоупотребява с резултатите от оценката.

62. Членовете на БАТР използват само психометрични инструменти, за които са
получили съответното обучение и квалификация.

63. Използването на психометрични инструменти е оправдано само когато има
голяма вероятност резултатите да бъдат полезни в психотерапевтичния процес.

64. Всеки психометричен инструмент, използван като формална помощ в
психотерапевтичния процес, трябва да има ясно дефинирана цел, с ясна
информация за неговите: надеждност, валидност, грешка в измерването и
нормативни данни.

65. Когато се използват стандартизирани инструменти е съществено важно
използваните норми да съответстват на клиента и обстоятелствата на клиента.

66. Значението и значимостта на всички психометрични резултати са ограничени до
рамките, определени в стандартизацията на инструмента.

67. Необходимо е целта и границите на всеки въпросник или друго
психотерапевтично средство, което може да бъде объркано с психометричен
инструмент, да бъдат ясно обяснени на клиента.

68. Психометричните тестове са поверителни за психотерапевтичните
взаимоотношения и няма да се използват за други цели, без изричното съгласие на
клиента.

IX. Изследвания
Отговорността за провеждане на едно изследване се основава на желанието и
преценката на психотерапевта на Терапия на реалността, за това дали и по какъв
най-подходящ начин, то ще допринесе за развитието и обогатяването на метода в
помощ на човека. При провеждане на изследването психотерапевтът на Терапия на
реалността спазва установените правила и професионални стандарти и се грижи
за достойнството и благополучието на участниците.

69. Членовете на БАТР зачитат принципите на научната методология, като:
поддържат солидна теоретична основа за своята психотерапевтична работа;
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насърчават и подкрепят обективни научни изследвания и постоянно наблюдават
ефикасността на индивидуалните си интервенции. В случай че някои процедури на
изследването доведат до нежелани последици за отделен участник,
изследователят носи отговорността да ги разпознава, отстранява или коригира,
включително дългосрочните такива.

70. Когато членове на БАТР се включват в изследване – като участници или като
изследователи – те спазват принципите за точност, истинност, откритост,
обективност и почтеност.

71. Когато клиенти са поканени да се включват в изследване, те следва да са
напълно информирани за естеството и формата на изследването и начина, по който
техните данни ще бъдат защитени и използвани. Получената в хода на
изследването информация за участника е поверителна, освен ако предварително
не е договорено друго. В случай че съществува възможност други лица да получат
достъп до такава информация, това се съобщава на участника предварително като
част от процедурата за защита на неговата анонимност и получаване на
информираното му съгласие.

X. Професионална декларация и публични изявления
Публичните изявления включват следните форми на комуникация: периодични
издания, книги, списъци, директории, телевизия, радио, филми, интернет, сайтове,
мейлинг листи, блогове, подкасти, видео канали и др. Те не трябва да съдържат
невярна, подвеждаща или заблуждаваща информация. В обявите, брошурите или
рекламите, в които се описват обучения, семинари или други образователни
програми, следва да са посочени: целевата аудитория на програмата, изискванията
за прием, тематичната насоченост, образованието и опитът на обучителите, както и
контакти за допълнителна информация.

72. Членовете на БАТР могат да рекламират публично своите психотерапевтични
услуги.

73. Членовете на БАТР могат да опишат своите области на опит, квалификации,
експертност и членство в професионални организации.

74. Такава информация трябва да бъде посочена точно и без преувеличение.

75. Въпреки оптимизма в Терапия на реалността, че вследствие на
психотерапевтичния процес, всеки клиент може да избере по-добро поведение
вбъдеще, не се дава гаранция за „решение“ или „излекуване“.

76. Информацията за контакт, посочена в рекламата, трябва да включва актуален
адрес и/или актуален телефонен номер.

77. Членовете на БАТР се въздържат от критика към други психотерапевти или
подходи.
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78. Когато член на БАТР работи с асистент или съдружник, техните квалификации,
опит и експертност са ясно посочени.

79. Цялата реклама трябва да е в приемлива форма, без да уронва репутацията и
достойнството на други членове на БАТР, както и на самата организация.

80. Рекламирането на психотерапевтичната роля по никакъв начин не трябва да
опозорява професията на психотерапевта.

81. Когато рекламира психотерапевтични услуги, член на БАТР не трябва да
рекламира други – несвързани услуги, на едно и също място в същата реклама.

82. Членовете на БАТР информират клиентите за приложението към Етичния
кодекс: Оплаквания и възможни процедури за обжалвания.

XI.Процедури във връзка с нарушенията на етичния кодекс
Членовете на БАТР полагат грижи за създаването на позитивна и приятелска среда,
в която няма тормоз, принуда и несправедливо отношение. За целта БАТР развива
процедура за оплаквания и жалби, която е лесно достъпна и независима, и която е
на разположение на всеки един от клиентите, членовете и обучаващите се.

83. БАТР се стреми да обработва постъпилите жалби и оплаквания със съчувствие,
честно и ефективно; по начин, който насърчава неформалното помирение,
улеснява ранното разрешение, поддържа личната неприкосновеност и
поверителност, и позволява ползотворната обратна връзка.

84. Ако член на БАТР получи информация за нарушение на етичните норми от свой
колега (член на асоциацията), той е задължен да се опита да реши проблема
помежду им, като разговаря със засегнатата страна и със своя колега. Ако това се
окаже невъзможно или нарушението е толкова голямо, че получилият информация
колега сметне, че то превишава неговата компетентност, то той се обръща по
установения ред към БАТР.

85. По отношение на политиките за постъпилите жалби и обжалвания БАТР
възприема и прилага правилата на ЕАТР, описани в Приложение 1 към Етичния
Кодекс: “Процедура за жалби и обжалвания на БАТР”.

86. По отношение на политиките за постъпилите жалби и обжалвания във връзка с
обучението, БАТР възприема и прилага правилата на ЕИТР, описани в Приложение
2 към Етичния Кодекс: “Процедура за обработване на жалби и обжалвания във
връзка с провеждането на обучения в БАТР”.

89. При наличие на други възникнали конфликти, те се разрешават от съответния
съд.
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Приложение 1: Процедура за жалби и обжалвания на БАТР

Целта на Процедурата за жалби и обжалвания е да опише  органите и реда, по който се
подават жалби. Жалбата може да бъде подадена индивидуално или институционнонално,

в това число и от името на самата БАТР. Чрез тази Процедура БАТР се придържа към
принципите на отчетност и опазване на обществения интерес.

БАТР Комисия по жалбите

БАТР има задължение да свика Комисия по жалбите в случай на постъпила жалба, която
отговаря на критериите за състоятелност на жалбата, описани в тази Процедура.По
отношение на политиките за постъпилите жалби и обжалвания БАТР възприема и
прилага правилата на ЕАТР, описани в настоящото приложение. Комисията по жалби
се състои от трима члена  – двама от които са членове на БАТР и един, който не е член на
БАТР.

Мандат на Комисия по жалбите:

А. Да следва Процедурата за жалби и обжалвания, да разглежда всички писмени и устни
доказателства, представени от двете страни, да взема решение дали жалбата е
състоятелна и да отправя препоръки, каквито счете за уместни.

Б. Да спазва конфиденциалност, доколкото това е възможно.

В. Да разгледа жалбата и да вземе решение във възможно най-кратък срок.

Г. Да работи за постигането на взаимно съгласие, което да удовлетворява и двете страни.

Д. Да взима предвид законоустановените права на двете страни.

Преди подаване на жалба

1. Преди да пристъпят към подаване на жалба по Процедурата, страните следва да
проведат обсъждане, в което да преговарят различията си.

2. Медиация от трета страна може да помогне в разрешаването на конфликта.

3. В случай, че гореописаните опции не доведат до разрешаване на конфликта, следва
подаване на жалба по Процедурата.

Критерии за състоятелност на жалба

4. Жалбите се подават писмено като се адресират до Председателя на БАТР. Ясно се
посочва практиката, повод на жалбата, като се включва дата, място и други
релевантни подробности. Следва подробно описание на взетите мерки за
разрешаване на спора преди да се пристъпи към прилагане на Процедурата.
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Анонимни жалби няма да бъдат разгледани. Лицето, срещу което се подава жалбата
следва да е било член на БАТР към датата на заявеното нарушение, а самата жалба
да е подадена в рамките на две години от настъпването на събитието .

Жалбата не трябва да е предмет на съдебна процедура. Ако жалбата е срещу
Председателя на БАТР , тя се отнася към ЕАТР.

Първи етап: Формиране на Комисия по жалбите

5. Председателят на БАТР се консултира със съответните страни, за да се установят
вероятни нарушения на Етичния кодекс. На този етап Председателят може да вземе
решение, че жалбата не отговаря на критериите (описани в т.4). В такъв случай
Председателят се задължава да уведоми писмено жалбоподателя за своето
решение. Ако Председателят установи, че жалбата отговаря на критериите (описани
в т.4), следва да поиска писмено разрешение от жалбоподателя да предостави
жалбата на члена на БАТР, срещу когото е подадена. Без такова разрешение,

жалбата не може да бъде обработена по-нататък. Жалбоподателят също е
уведомен, че при даване на съгласие, отпада правилото за конфиденциалност на
консултативния/психотерапевтичния процес.

6. Председателят номинира двама от членовете на БАТР и едно външно лице, което не
членува в БАТР за членове на Комисия по жалбите, която да разгледа подадената
жалба.

7. Всеки, номиниран за Комисия по жалбите, трябва да декларира конфликт на
интереси или двойствени взаимоотношения, които би могъл да има във връзка с
подадената жалба и ако бъдат установени такива, се задължава да откаже
номинацията.

Втори етап: Писмена жалба и писмен отговор

8. Комисията по жалбите ще информира адресата за наличието на жалбата и ще я
изпрати до него чрез пощенска служба или имейл. А той, от своя страна, е длъжен
да изпрати писмен отговор в рамките на 30 календарни дни чрез пощенска служба
или имейл. БАТР се задължава да препрати становището до жалбоподателя. 

9. Ако членът на БАТР, срещу когото е подадена жалбата, откаже да съдейства на
Комисията по жалбите, тя отбелязва отказа и изготвя препоръка до Председателя
на БАТР. Ако членът на БАТР преустанови своето членство, процедурата не се
прекратява. 

10. Отговорът на жалбата се препраща до жалбоподателя чрез пощенска служба или
имейл. 

11. Ако жалбоподателят е удовлетворен от получения писмен отговор, той е длъжен да
уведоми писмено БАТР в срок до 30 календарни дни, с което процедурата се счита
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за приключена. В такъв случай, Комисията по жалбите уведомява за това и двете
страни. Кратък писмен доклад се представя пред Председателя на БАТР. 

Трети етап: Предложение за медиация

12. Ако жалбоподателят не е удовлетворен от писмения отговор на адресата,
Комисията по жалбите предлага неформална среща на двете страни, като определя
медиатор - друг член на БАТР, който не е член на Комисията по жалбите и който е
одобрен от двете страни. Ролята на медиатора е да помогне на двете страни да
постигнат взаимно съгласие. На тази среща всяка от страните може да бъде
придружена от трето лице. 

13. Ако проблемът не е разрешен нито чрез писмена комуникация, нито чрез
неформална среща, казусът се отнася към Комисията по жалбите за разследване,
изслушване и вземане на решение с изготвяне на препоръки.  

Четвърти етап: Официална среща на Комисията по жалбите

14. Страните по Процедурата за жалби и обжалвания се съгласяват да бъдат
обвързани с решението на Комисията след края на този етап, като запазват правото
си на обжалване, описано в настоящия документ. Свиква се официална среща на
Комисията по жалбите. Двете страни са длъжни да присъстват. Мястото на срещата
е в седалището на БАТР или посочен изрично офис на Сдружението.

15. Писмените становища на двете страни трябва да бъдат изпратени до БАТР 30
(тридесет) календарни дни преди датата на срещата. Нови доказателства могат да
бъдат внесени по време на срещата при условие, че председателят на срещата ги
определи като релевантни по казуса и е посочена причината, поради която не са
били включени в първоначалното становище. Ако се призовават свидетели за
срещата е необходимо те да изпратят своето писмено становище до Комисия по
жалбите в срок от 30 календарни дни преди датата на срещата. 

16. Всяка от страните в срещата има право да покани поддръжник. На срещата ще се
разгледа жалбата, отговора ѝ и възникналите въпроси. В края на срещата се изготвя
протокол, който се подписва от всички страни. 

Пети етап: Доклад и препоръки до Председателя на БАТР

17. След официалната среща Комисията по жалбите ще изготви писмен доклад и
препоръки до Председателя на БАТР. Председателят, заедно с Комисията по
жалбите ще вземат окончателно решение, което ще бъде представено на двете
страни по съответния ред  

Процедура за обжалвания

Ако някоя от страните не е удовлетворена от взетото решение има право да подаде
обжалване в писмена форма в срок от четири седмици от получаване на решението.
Обжалването трябва да съдържа основания за обжалване.
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Шести етап: Формиране на Комисия по обжалванията

18. Председателят на БАТР ще номинира трима души, които да съставят Комисията по
обжалвания. Те не трябва да са участвали в Комисия по жалбите. Двама от тях са членове
на БАТР или ЕАТР, а един е външно лице.
19. Всеки, номиниран за Комисия по обжалванията, трябва да декларира конфликт на
интереси или двойствени взаимоотношения, които би могъл да има във връзка с
подадената жалба и ако бъдат установени такива, се задължава да откаже номинацията.

20. Комисията по обжалвания ще разгледа документацията, свързана с жалбата и
записките от срещите. Ако счете, че докладът на Комисията по жалбите и направените
препоръки са в съответствие с доказателствата и Процедурата за жалби е спазена, ще
докладва това на Председателя на БАТР, който ще уведоми страните.

Седми етап: Официална среща за обжалване

21. Ако счете за необходимо, Комисията по обжалвания може да покани двете страни на
Официална среща за обжалване. Страните имат право да поканят свои собствени юристи,
при условие, че минимум седмица по-рано писмено известят за тяхното присъствие.
Срещата може да се състои онлайн, или в седалището на БАТР, или друг изрично посочен
офис на Сдружението.

22. По време на Срещата, жалбата, становището  и обжалването се преразглеждат.
Възникналите въпроси се обсъждат допълнително . Комисията по обжалвания има право
да задава въпроси и на двете страни или на техните правни посредници.

Осми етап: Изготвяне на доклад и препоръки

23. След срещата, Комисията по обжалванията изготвя доклад до Управителния съвет на
БАТР, който взима решение по казуса на базата на всички предоставени материали  и
известява с писмено становище и двете страни. Това решение е крайно.

Споразумение за конфиденциалност

24. Всички гореописани процедури са конфиденциални и не подлежат на разгласяване без
съгласието на засегнатите страни.

Резултати от Процедурата по жалби и обжалвания:

25. Комисиите  по жалби и  обжалвания могат да стигнат до следните заключения, които да
предоставят на УС на БАТР за вземане на крайно решение:

А. Ако не се установи нарушение на Етичния кодекс, УС на БАТР ще уведоми писмено
члена на БАТР, към когото е подадена жалбата като ясно посочи това становище.

B. В случай, че се установи нарушение на Етичния кодекс, следните санкции могат да бъдат
наложени:
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I.Задължение за конкретна промяна в конкретен срок, която може да включва
допълнително обучение.
II. Задължение за работа под супервизия за конкретен период от време.
III. Прекратяване на членството в БАТР за конкретен период от време и задаване на
критерии за нова кандидатура.
IV. Окончателно прекратяване на членството в БАТР.

26. БАТР ще уведоми релевантните организации за прекратяването на членството.

27. Комисията по жалбите, поела казуса, ще следи за изпълнението на изискванията към
санкционирания член на БАТР. Когато членът покрие наложените изисквания е длъжен да
представи необходимите доказателства.

28. Комуникациите между всички страни от процедурата по жалби са защитени, освен ако
не се прецени, че са мотивирани от злонамереност.
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Приложение 2: Процедура за обработване на жалби и обжалвания във връзка
с провеждането на обучения в БАТР
БАТР полага грижи за създаването на позитивна и приятелска среда, в която няма
тормоз, принуда и несправедливо отношение. За целта БАТР установява процедура
за жалби и обжалвания, която е лесно достъпна и независима, и която е на
разположение на всеки един от клиентите, членовете и обучаващите се.

БАТР се стреми да обработва постъпилите жалби и обжалвания честно и
ефективно; по начин, който насърчава неформалното и своевременно
разрешаване на конфликти; придържа се към личната неприкосновеност и
поверителност, и позволява ползотворната обратна връзка.

БАТР се стреми да взима навременни решения в рамките на сроковете, посочени в
тази процедура.

Определения:

Жалба - изразява неудовлетворение относно поведение на член на БАТР или
предоставена от БАТР услуга.

Обжалване - изразява неудовлетворение относно решение на БАТР.

Управление и администриране на жалби от обучаеми
Управителният съвет на БАТР приема и обработва жалбите, получени от обучаеми.

Жалби от обучаеми: предварителна процедура
Обучаемите, които искат да подадат жалба или обжалване на вече взето решение,
като първа инстанция следва да се консултират с член на управителния съвет или
председателя на БАТР.

Препоръчително е засегнатата страна да изрази гласно съображенията си
възможно най-скоро да потърси неформално разрешение. Повдигането на въпроса
често води до разрешаване на проблема без да има нужда от предприемане на
по-нататъшни действия.

Жалби от обучаеми: официална процедура на БАТР
Тази процедура се прилага, когато предварителната процедура не е довела до
разрешаване на казуса. Следва пълният текст на процедурата:

Обикновено жалбата се отнася до казус, който обучаемият има във връзка с
образователни или други дейности или услуги предоставяни от БАТР. Не е
задължително жалбите да са насочени към конкретно лице или орган на БАТР.

Целта на Процедурата по жалбите е, доколкото е възможно, да разрешава
възникналите казуси. За целта жалбата трябва да бъде направена незабавно като
опит да се стигне до бързо и ранно разрешаване. За тази цел Процедурата има
следните етапи: 1.Обсъждане и неформален процес и 2.Формален процес. БАТР
очаква повечето конфликти да бъдат разрешени при обсъждането. Всеки етап ще
бъде описан подробно в следващите раздели.
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Общи положения относно Процедурата за жалби от обучаеми:

Обучаемите имат право разглеждането на жалбите им да се осъществява
справедливо и независимо. Важни са и правата на обучаемите, и правата на човека,
срещу когото е подадена жалбата, както и поддържането на баланса между правата
на различните страни. За тази цел ще бъдат положени всички необходими усилия,
така че и двете страни да бъдат третирани честно и с достойнство. Жалбите няма
да се третират като подадени срещу БАТР, освен в случаите, когато това е изрично
посочено. Спрямо обучаемия не трябва да се прилагат каквито и да е репресивни
мерки затова, че е подал жалба добросъвестно.

Обучаемият може да оттегли жалбата си или да спре процеса по всяко време със
съгласието на Председателя на БАТР. Ще бъде спазен принципа на поверителност.
Няма да бъде разгласявана поверителна информация без съгласието на
обучаемия (жалбоподател), освен когато са налице изключителни обстоятелства
(например докладване на предполагаемо престъпление пред полицията).
Обучаемият (жалбоподател) може да избере свой съветник и представител, които
да му помагат по време на процеса. Не е задължително съветника и представителя
да са един и същ човек. Обучаемите са свободни да се обърнат към когото
предпочитат.

Жалбите ще бъдат разглеждани своевременно, така че да се гарантира, че
справедливото разрешение не е възпрепятствано от каквото и да забавяне. Жалба
може да бъде подадена както индивидуално, така и колективно.

Ако жалбата бъде уважена, трябва да има удовлетворяваща мярка или резултат,
които могат да включват:

- обяснение и/или извинение;
- решаване на въпроса, ако е възможно;
- финансова компенсация в случай, че обучаемият е платил за нещо, което не

е получил, по вина на Сдружението;
- предотвратяване на повторно нанасяне на същата вреда.

БАТР ще съхранява писмен архив на постъпилите жалби съгласно
законодателството за съхраняване на личните данни. Обучаемият (жалбоподател)
ще има пълен достъп до представените документи по неговия случаи, а
участващите страни по жалбата ще бъдат информирани за това. Освен описаното
изключение, във всяко друго отношение записите ще бъдат поверителни.

Етап 1: Обсъждания и неформален процес
1.1. Този етап е от голямо значение за получаване на навременен съвет по
проблема.  Често, обсъжданията могат да разрешат въпроса бързо и ефективно.

1.2. Обикновено обучаемият би потърсил съвет от някои от членовете на
Управителния съвет или Председателя на БАТР.

1.3. Обучаемият може да очаква да получи съвет относно: как да процедира и какъв
е подходящия начин на действие; в какво се състои подходящата мярка за
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разрешение, както и възможност да се прецени дали действително има жалба,
която следва да бъде разгледана.

1.4. В интерес на обучаемите е да предявят жалбата възможно най-скоро след
възникване на събитието, така че тя да бъде разгледана своевременно и чрез
неформален процес. В случай, че жалбата е подадена със забавяне, обучаемият
(жалбоподател) трябва да обясни каква е причината. По възможност обучаемият
трябва да опише жалбата си писмено.

1.5. Препоръчително е обучаемият (жалбоподател) да предяви жалбата директно
до лицето, до което се отнася. Това не винаги е лесно да се осъществи, особено
когато жалбата касае поведение на отговорното лице: ако, по някаква причина,
обучаемият не може директно да се обърне към лицето сам, той трябва да поиска
още някой да присъства или трябва да повдигне въпроса към друго лице от БАТР.

1.6. По възможност се договаря и прилага споразумение за разрешаване на
проблема, подходящо и за двете страни.

1.7. В случай че обучаемият не е удовлетворен от изхода на неформалния процес,
той има възможност да повдигне въпроса формално - чрез етап 2.

Етап 2: Формален процес
2.1. Преди официално да подаде жалба, обучаемият трябва да е изчерпал
възможните неформални пътища за намиране на разрешение или да има
основателна причина да не го е направил. Такава причина би могло да има, когато
проблемът е особено сериозен, или когато въпросът е повдигнат неформално и е
имало отказ да бъде разрешен. Неформалните пътища за разрешение са
подходящи за справяне с множество проблеми, но когато жалбата включва много
сериозни твърдения и особено когато лицето, срещу което е подадена жалбата,
трябва да има възможност да изложи своята страна по въпроса, е необходимо да се
премине директно към етап 2. Подадената официална жалба може да бъде
насочена към неформално разрешение, в случай че неформалните пътища за
справяне с въпроса не са били изчерпани.

2.2. Когато обучаем желае да подаде официална жалба, трябва да го направи в
писмена форма. Писменото изявление бележи старта на официалния процес и
трябва да съдържа описание на случилото се, довело до жалбата, включително
дати, часове и други детайли. Необходимо е да се покаже, че при изпълнение на
задълженията на БАТР спрямо обучаемия нещо се е объркало, в резултат на което
той е пострадал. Писменото изявление трябва да включва:

- името на лицето или органа на БАТР срещу когото е подадена жалбата (но не
е задължително жалбата да е срещу лице или орган);

- имената на свидетелите, които ще потвърдят жалбата, включително писмено
изявление на всеки свидетел, чрез което той заявява, че е дал съгласието си;

- документални доказателства, придружени от съдържание и с номерирани
страници;
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- описание от обучаемия: какво действие иска да се предприеме или какво
разрешение на въпроса търси;

- името на лицето, което се е съгласило да придружава или представлява
обучаемия на среща или изслушване, ако това е поискано;

- в повечето случаи за обучаемия би било разумно да обсъди писменото
изложение на жалбата си с подходящ съветник (например тези, посочени в
параграф 1.2.)

Жалбата трябва да бъде адресирана до Председателя на БАТР.

2.3.Председателя на БАТР създава Комисия по жалбите за конкретна жалба.
Жалбоподателят няма право да бъде член на тази комисия. При наличие на
основателна причина, обучаемият има право да възрази срещу лице, определено
да бъде член на Комисията и Председателя на БАТР ще се произнесе по
възражението.

2.4.Жалбата ще бъде препратена до всяко заинтересовано лице или орган на БАТР,
така че, при желание от тяхна страна, да имат възможност да изготвят писмен
отговор, който да бъде разгледан от Комисията по жалбите.

2.5.Обичайна практика на Комисията по жалбите е да има изслушване на
изявленията по жалбите, представени лично, но Комисията може също да реши, че
жалбата трябва да бъде разгледана въз основа на писмени изявления без
изслушване. В случаите, когато се провежда изслушване, обучаемият може да бъде
придружаван от негов съветник или представител.

2.6.Комисията по жалбите изготвя доклад до Председателя на БАТР. Докладът
трябва да съдържа констатации относно жалбата и може да отправя препоръки
какви начини на разрешаване да бъдат усвоени или за предприемането на други
препоръчителни действия.

2.7.Комисията по жалбите може да прекрати производството, ако се установи, че
жалбата е отхвърлена като неоснователна или да насочи жалбата към неформално
разрешаване, както е на етап 1.

2.8.На етап 2 не са необходими правни консултации и правно представителство.

2.9.Без съгласието на заинтересованите страни Комисията по жалбите няма да
вземе предвид документи или информация, до които не са имали достъп
обучаемия, Комисията по жалбите, заинтересовано лице или орган на БАТР.
Комисията по жалбите може да изисква представяне на документи, поискани от
обучаемия, както и от заинтересованите лица или органи на БАТР. Комисията по
жалбите ще се стреми да гарантира предприемането на предпазни мерки относно
поверителността на показаните документи.

Срок
Жалбите трябва да бъдат уредени в рамките на три месеца от възникване на
събитието, за което се отнасят. Жалба в етап 2, следваща от етап 1, трябва да се
подаде в рамките на един месец от деня на първоначалното предявяване на
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жалбата. При изключителни обстоятелства Комисията по жалбите може да позволи
по-дълъг период, в случай че има основателна причина за това.

Процедура по обжалване.

БАТР определя обжалването като “искане да се преразгледа решение, взето от
физическо лице или орган на БАТР, отговарящи за прогреса и оценяването на
обучаемите.”

В случай, че обучаемият (жалбоподател) не е удовлетворен от решението по
жалбата му, и смята, че има достатъчно основание, той може да предяви
официално обжалване до ЕИРТ, съгласно процедурата за обжалвания на ЕИРТ.
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