
Medzinárodná	federácia	pre	slobodu	voľby	terapie	a	sprevádzania	(IFTCC)	
	
	
Poslanie	
	
	
Medzinárodná	 federácia	 pre	 slobodu	 voľby	 terapie	 a	sprevádzania	 (IFTCC)	 je	 multidisciplinárnou	
organizáciou,	 ktorá	 podporuje	 špecializovaných	 odborníkov	 pomáhajúcich	 jednotlivcom,	 ktorí	
hľadajú	 zmenu	 nechceného	 vzťahového	 a	sexuálneho	 správania,	 príťažlivosti	 a	schém.	 Organizácia	
chráni	a	zachováva	právo	klienta	mať	k	dispozícii	 takúto	službu	a	právo	odborníkov	ponúkať	takúto	
službu.	Obhajuje	vedeckú	integritu	a	objektivitu	výskumu.		Vlastný	antropologický	prístup	je	založený	
na	 žido-kresťanskom	 chápaní	 tela,	 manželstva	 a	rodiny.	 Usiluje	 sa	 o	zachovanie	 transparentných	
profesionálnych	 štandardov	 odborných	 asociácií	 a	praxe.	 Podporovateľmi	 IFTCC	 sú	 profesionálni	
odborníci,	 odborníci	 pastoračnej	 starostlivosti,	 vychovávatelia,	 lídri	 komunít	 a	právnických	 osôb	
z	celého	sveta,	ktorých	cieľom	je	podpora	sexuálneho	zdravia.	
	
Ciele	Asociácie	
	

1. Podpora	 práv	 a	 slobôd	 jednotlivcov	 hľadať,	 ponúkať	 a	 robiť	 výskum	 v	 odbornom	
psychoterapeutickom,	 klinickom,	 poradenskom	 a/alebo	 pastoračnom	 sprevádzaní	 k	
dosiahnutiu	na	klienta	zameraného	cieľa	zníženia,	manažovania	alebo	–	kde	 je	 to	možné	–	
prekonania	nechceného	vzťahového	a	sexuálneho	správania,	cítenia		a	príťažlivosti.		

2. Rozširovanie	precíznych	vedeckých	a	výskumných	informácií	relevantných	pre	oblasť	praxe,	
zohľadňujúcich	zdieľané	a	transparentné	etické	premisy	a	štandardy.	

3. Rozvoj	 medzinárodného,	 auto-regulovaného	 výchovno-vzdelávacieho	 fóra,	 ktorý	 ponúka	
profesionálnu	 a	 kolegiálnu	 podporu	 tým,	 čo	 poskytujú	 sprevádzanie	 a	 poradenstvo	
jednotlivcom	s	nechceným	vzťahovým	a	sexuálnym	správaním	a	príťažlivosťou.	

4. Poskytovanie	 permanentného	 profesionálneho	 rozvoja	 (CPD)	 a	 základných	 informácií	 tým,	
ktorí	poskytujú	poradenstvo	a	poskytovanie	podpory	jednotlivcom	s	nechceným	vzťahovým	
alebo	sexuálnym	správaním	a	príťažlivosťou.	

5. Podpora	 transparentnej	 praxe	 a	 výskumných	 iniciatív,	 využívajúcich	 uznávané	 štandardy	
objektivity	 a	 presnosti,	 profesionálnej	 záväznosti	 a	 starostlivosti	 medzi	 praktizujúcimi	 a	
poskytovateľmi.	

6. Zlepšovanie	 chápania	 skrze	 interkulturálne	 a	 kultúrne	 kompetencie,	 výskumné	 iniciatívy,	
ktoré	rešpektujú	overené	na	rodinu	zamerané	hodnoty.	

	
	
Hodnoty1	
	
Postoje	voči	klientom	v	poradenstve	a	terapii	
	

1. Princíp.	Poskytovatelia	 sú	 povinní	 rešpektovať	 dôstojnosť	 a	 sebaurčenie	 každého	 klienta	 a	
rešpektovať	ich	voľby.		

2. Princíp.	 Poskytovatelia	 sú	 povinní	 uznať	 komplexnosť	 a	 limitovanosť	 v	 chápaní	 etiológie	
nechceného	sexuálneho	správania,	príťažlivosti	a	schém.	
	

																																																													
1Prevzaté z NARTH Institute Guidelines: Practice Guidelines for the Treatment of Unwanted Same-Sex Attractions and 
Behavior (2008). https://www.scribd.com/doc/115508811/NARTH-Institute-Practice-Guidelines 
 
	



3. Princíp.	 Poskytovatelia	 sú	 povzbudzovaní	 vnímať	 ako	 ich	 hodnoty,	 postoje	 a	 poznanie	
identity	 a	 sexuality	 ovplyvňujú	 spôsob	práce	 s	 klientmi,	 ktorí	majú	nechcenú	príťažlivosť	 a	
správanie.	
	

4. Princíp.	Poskytovatelia	majú	 rešpektovať	 hodnoty	 klientovej	 náboženskej	 viery	 a	 zdržať	 sa	
akéhokoľvek	pohŕdavého	predpokladu	o	motiváciách	klienta,	hľadajúceho	intervenciu,	ktorej	
cieľom	je	zmena.	
	

5. Princíp.	 Pred	 začiatkom	 akejkoľvek	 intervencie	 sú	 poskytovatelia	 povinní	 poskytnúť	
informácie	o	procese,	intervencii,	ktorej	cieľom	je	zmena,	a	ich	výsledkov,	ktoré	sú	presné	a	
dostatočné	k	informovanému	súhlasu.	
	

6. Princíp.	Poskytovatelia	musia	vnímať	a	chápať	tlaky	zo	strany	kultúry,	náboženstva	a	rodiny,	
s	 ktorými	 sú	 klienti,	 zápasiaci	 s	 nechcenou	 sexuálnou	 príťažlivosťou	 alebo	 hľadajúci	
pochopenie	vlastnej	identity,	konfrontovaní.	
	

7. Poskytovatelia	majú	vnímať	špecifické	ťažkosti	a	risk,	ktoré	existujú	v	prípade	mladých	ľudí	s	
nechcenými	 sexuálnymi	 pocitmi,	 zahŕňajúc	 aj	 príťažlivosť	 k	 tomu	 istému	 pohlaviu.	 Majú	
uznať	 aj	 väčšiu	 fluiditu	 sexuálnej	 orientácie	 a	 identity,	 ktoré	 existujú	 v	 prípade	 mladého	
človeka.	
	
	

	
Pokyny	pre	terapeutov	
	

8. Princíp.	 Poskytovatelia	 musia	 používať	 prijaté	 psychologické	 prístupy	 k	 terapeutickým	
intervenciám.		

9. Princíp.	 Poskytovatelia	 majú	 mať	 dostatok	 odborných	 informácií	 o	 psychologických	 a	
behaviorálnych	 podmienkach,	 ktoré	 sprevádzajú	 problémy	 rodovej	 identity	 a	 nechceného	
vzťahového	a	sexuálneho	správania,	príťažlivosti	a	schém.	

10. Princíp.	 Poskytovatelia	 sú	 povinní	 ponúknuť	 alebo	 odporúčať	 klientom	 relevantné	 služby,	
ktoré	im	pomôžu	manažovať	vlastné	problémy.		

	
Kontinuálne	vzdelávanie	
	

11.	Princíp.	 Poskytovatelia	 sú	 povinní	 získať	 familiárnosť	 s	 relevantnými	 medicínskymi,	
psychologickými,	duchovnými	a	náboženskými	zdrojmi,	ktoré	môžu	pomôcť	klientom	v	hľadaní	
zmeny.	
	
12.	Princíp.	Poskytovatelia	majú	prehĺbiť	svoje	poznanie	a	chápanie	literatúry	relevantnej	pre	
pomoc	klientom,	hľadajúcich	zmenu,	a	majú	sa	zapojiť	do	kontinuálneho	vzdelávania,	výcviku,	
supervízie	a	konzultácií,	ktoré	zlepšujú	ich	vlastnú	prax.		

	


