The International Federation for Therapeutic and Counselling Choice (IFTCC)
(Terápia és tanácsadás szabad választása nemzetközi föderációja)
Küldetésünk
Az International Federation for Therapeutic and Counselling Choice (IFTCC) egy multidiszciplináris
szervezet, mely elkötelezett szolgáltatókat hivatott támogatni olyanok számára, akik meg szeretnék
változtatni nemkívánatos szexuális viselkedésüket, vonzódásukat és szokásaikat. Az a célja, hogy
kliensei jogát fenntartsa a fent leírt szolgáltatások eléréséhez, valamint a szolgáltatók jogát a
szolgáltatások biztosításághoz. A tudományos integritás és a kutatások tárgyilagossága mellett áll ki.
Antropológiai hozzáállásának alapja a test, a házasság és a család fogalmának zsidó-keresztény
értelmezése. Célja, hogy az egyesülés és gyakorlat szakmai normái vezéreljék, átlátható
felelősséggel. Az IFTCC támogatói szakmai és lelki támaszt nyújtó szakemberek, nevelők, jogi és
közösségi vezetők a világ minden részéről, akik a szexuális egészség témakörével foglalkoznak.
A társulás célja
1. Az egyének arra vonatkozó jogainak és szabadságának támogatása, hogy professzionális
pszichoterápia, klinikai, tanácsadói és/vagy lelki támogatást kérjenek vagy ajánljanak, illetve
kutassanak, a nemkívánatos szexuális viselkedések, érzések és vonzódások csökkentésére,
kezelésére, és ha lehetséges, leküzdésére vonatkozó kliens-fókuszú célok elérésére;
2. Az adott területre vonatkozó pontos tudományos és kutatási információk terjesztése,
melyek közös és transzparens etikai elveket és normákat tükröznek;
3. Nemzetközi, önszabályozó tájékoztató fórum létrehozása, mely professzionális és kollegiális
támogatást nyújt nemkívánatos kapcsolatbeli vagy szexuális gyakorlattal és vonzódásokkal
élő egyének számára:
4. Folyamatos szakmai továbbképzés (CPD) valamint alapvető információk biztosítása azok
számára, akik olyanoknak nyújtanak beavatkozást és támogatást, akik nemkívánatos
kapcsolatbeli vagy szexuális viselkedéssel és vonzódásokkal élnek;
5. Elszámoltathatósági gyakorlat, illetve kutatási kezdeményezések támogatása, a pontosság,
kötelezettség és gondosság gyakorlott szakemberek és szolgáltatók körében elismert
normák fenntartásával;
6. Az interkulturális kompetenciák, és a bevált család-centrikus értékeket tisztelő kutatási
kezdeményezések támogatása és megértése.
Értékek1
A tanácsadói terápián résztvevő klienshez való hozzáállás
1. irányelv A szakemberek ösztönzése arra, hogy tiszteletben tartsák minden kliensük
méltóságát és önrendelkezést, és minden döntésük tiszteletben tartása.
2. irányelv. A szakemberek ösztönzése arra, hogy felismerjék a nemkívánatos szexuális
viselkedések, vonzódások és minták megértésének komplex és korlátozott etiológiáját.
3. irányelv. A szakemberek ösztönzése arra, hogy megértsék, saját identitásra és szexualitásra
vonatkozó értékeik, hozzáállásuk és ismereteik hogyan befolyásolják az olyan kliensek
felmérését, és velük kapcsolatos beavatkozásaikat, akik nemkívánatos vonzódásokkal és
viselkedéssel
jelentkeznek.
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Az NARTH Institute irányelvei alapján:
Practice Guidelines for the Treatment of Unwanted Same-Sex Attractions and Behavior (2008).
https://www.scribd.com/doc/115508811/NARTH-Institute-Practice-Guidelines

4. Irányelv A szakemberek ösztönzése arra, hogy tiszteljék klienseik vallásos hitét és
tartózkodjanak lebecsülő feltételezésektől, ha kliensük változásra irányuló beavatkozást
keres.
5. Irányelv Ösztönzzük a szakembereket arra, hogy a támogatás vagy a kezelés kezdetekor
tájékoztassák kliensüket a változtatásra irányuló eljárások és beavatkozások kimeneteléről,
mely pontos és elégséges lehet az ügyfél tájékozott hozzájárulásához.
6. irányelv A szakembereket ösztönzzük arra, hogy mérjék fel és értsék meg a kultúra, vallás
és család által gyakorolt nyomást, melyekkel a nemkívánatos szexuális vonzódásokkal küzdő
klienseknek kell szembesülniük, vagy ha szeretnék identitásukat mélyebben megismerni.
7. irányelv A szakembereket ösztönözzük arra, hogy felismerjék, milyen nehézségekkel és
kockázatokkal szembesülnek a fiatalok, akik nemkívánatos szexuális érzéseket tapasztalnak,
ideértve az azonos neműek iránti vonzódást. Azzal is tisztában kell lenniük, hogy manapság
úgy tűnik, nagyobb a szexuális irányultság és identitás fluiditása a fiatalok körében.
Kezelési és támogatási elvek terapeuták számára
8. irányelv A szakembereket ösztönözzük arra, hogy a terápiás kezelésekre vonatkozó
elfogadott pszichológiai megközelítési módokat alkalmazzanak.
9. irányelv A szakembereket ösztönözzük arra, hogy tájékozódjanak az olyan pszichológiai
és viselkedésbeli állapotokról, melyek gyakran velejárói a nemi identitásbeli
problémáknak, illetve a nemkívánatos kapcsolatbeli vagy szexuális viselkedésnek,
vonzódásnak és mintáknak.
10. irányelv A szakembereket ösztönözzük arra, hogy a klienseknek felajánlják a megfelelő
kezelő szolgáltatásokat, vagy beutalják őket oda, hogy segítséget kaphassanak a
problémáik kezelésére.

Folyamatos továbbképzés
11. irányelv A szakembereket ösztönözzük arra, hogy megfelelő figyelmet szenteljenek a vonatkozó
orvosi, mentálhigiéniai, lelki és vallásos forrásoknak, melyek segíthetik kliensüket a változás útján.
12. irányelv A szakembereket ösztönzzük arra, hogy fejlesszék tudásukat és belátásukat a változást
kereső kliensek eseteivel kapcsolatban releváns irodalomra vonatkozóan, valamint, hogy keressék a
továbbtanulás, tréning, megfigyelés és konzultáció lehetőségeit, az ezen a területen végzett
munkájuk javítása érdekében.

