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Stowarzyszenie International Federation for Therapeutic and Counselling Choice (IFTCC)
prowadzi interdyscyplinarną działalność mającą na celu promowanie wyspecjalizowanych
usługodawców wśród osób pragnących zmienić swoje niepożądane zachowania związkowe i
seksualne, jak również rodzaj odczuwanego przez siebie pociągu seksualnego oraz wzorów
zachowań. Działalność prowadzona przez IFTCC zakłada zagwarantowanie klientom dostępu
to tego rodzaju usług oraz do osób je świadczących. Stowarzyszenie wspiera rzetelność
naukową oraz obiektywność badań. Prezentowane przez IFTCC antropologiczne podejście
oparte jest na żydowsko-chrześcijańskim rozumieniu ciała, małżeństwa i rodziny. IFTCC
działa zgodnie z normami zawodowymi organizacji oraz prowadzonej praktyki i z
zachowaniem zasad przejrzystej odpowiedzialności. Stowarzyszenie IFTCC zrzesza
profesjonalistów oraz duszpasterzy, nauczycieli, liderów społecznych i doradców prawnych z
całego świata, zaangażowanych w promocję zdrowia seksualnego.
Cele stowarzyszenia
1. Promowanie prawa i wolności jednostki do poszukiwania, oferowania i zbierania
informacji na temat profesjonalnego, psychoterapeutycznego, klinicznego doradztwa
i pomocy duszpasterskiej; oferowanie wsparcia w procesie dążenia do
skoncentrowanych na kliencie celów redukcji, kontroli, oraz - jeśli to możliwe przezwyciężenia niepożądanych zachowań związkowych i seksualnych, odczuwanych
emocji i pociągu seksualnego;
2. Rozpowszechnianie popartych badaniami naukowymi informacji na temat
prowadzonej działalności, demonstrowanie wspólnych, przejrzystych standardów i
wartości etycznych;
3. Rozwijanie międzynarodowej, samoregulującej się platformy edukacyjnej, oferującej
kolegialne, profesjonalne wsparcie dla tych niosących pomoc osobom cierpiącym z
powodu swoich niepożądanych zachowań związkowych i seksualnych oraz
odczuwanego pociągu seksualnego;
4. Zapewnianie możliwości podjęcia ustawicznego kształcenia zawodowego (ang. CPD)
oraz dostępu do informacji dla tych, oferujących wsparcie i działania interwencyjne
osobom cierpiącym z powodu swoich niepożądanych zachowań związkowych i
seksualnych oraz odczuwanego pociągu seksualnego;
5. Wspieranie odpowiedzialnych praktyk i inicjatyw badawczych, promowanie
zastosowania uznanych norm rzetelności, poczucia obowiązku oraz opieki wśród
praktyków i usługodawców;
6. Promowanie zrozumienia poprzez zastosowanie między i wewnątrz kulturowych
kompetencji oraz inicjatyw badawczych, szanujących uznane wartości prorodzinne.

Nasze wartości1
Postawy wobec klientów korzystających z usług terapeutycznych i doradczych
Wytyczna 1. Praktycy powinni respektować prawo do godności i samostanowienia swoich
klientów oraz szanować ich wybory.
Wytyczna 2. Praktycy powinni brać pod uwagę złożoność zagadnień i ograniczenia w
zrozumieniu etiologii niepożądanych zachowań seksualnych, pociągu seksualnego i wzorów
zachowań.
Wytyczna 3. Praktycy powinni rozumieć, w jaki sposób wyznawane przez nich wartości,
postawa i wiedza na temat tożsamości i seksualności wpływają na przeprowadzanie oceny i
interwencji wobec klientów przejawiających niepożądane formy pociągu seksualnego i
zachowań.
Wytyczna 4. Praktycy powinni szanować wartość przekonań religijnych klienta i
powstrzymać się od dyskredytujących przypuszczeń na temat ich motywacji do podjęcia
interwencji i zaprowadzenia zmiany.
Wytyczna 5. Przed rozpoczęciem sesji wsparcia lub terapeutycznej, praktycy powinni
poinformować swoich klientów o przebiegu oraz wynikach interwencji mającej na celu
zaprowadzenie zmiany, zgodnie z prawdą i w stopniu wystarczającym do wyrażenia przez
nich świadomej zgody.
Wytyczna 6. Praktycy powinni wziąć pod uwagę i zrozumieć wpływ kultury, religii oraz
rodziny na klientów, którzy borykają się z niepożądanymi formami pociągu seksualnego lub
pragną zgłębić własną tożsamość.
Wytyczna 7. Praktycy powinni być świadomi wyjątkowych trudności oraz zagrożeń, z
którymi zmagają się młodzi ludzie doświadczający niepożądanych emocji na tle seksualnym,
w tym także pociąg seksualny do osób tej samej płci. Powinni oni również mieć na uwadze
zwiększoną płynność definicji orientacji seksualnej i tożsamości płciowej dominującej
aktualnie wśród młodych osób.
Uwagi dla terapeutów dot. metod leczenia i wsparcia
Wytyczna 8. Praktycy powinni stosować uznane metody interwencji terapeutycznych.
Wytyczna 9. Praktycy powinni posiadać wiedzę na temat schorzeń psychologicznych i
behawioralnych, występujących często przy problemach z tożsamością płciową,
niepożądanych zachowaniach związkowych i seksualnych oraz odczuwanym pociągu
seksualnym i wzorach zachowań.
Wytyczna 10. Praktycy powinni móc zagwarantować klientom odpowiednie metody lub
skierować ich na odpowiednie leczenie, pomagające im poradzić sobie z ich problemami.
Kształcenie ustawiczne
Wytyczna 11. Praktycy powinni należycie dążyć do zaznajomienia się z odpowiednimi
zagadnieniami w dziedzinie medycyny, zdrowia psychicznego, religii i duchowieństwa, które
mogą wspomóc ich klientów w osiągnięciu pożądanej zmiany.
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Wytyczna 12. Praktycy powinni pogłębiać swoją wiedzę i zrozumienie literatury dotyczącej
klientów pragnących zmiany oraz kontynuować edukację, szkolenia, odbywać/prowadzić
superwizje oraz konsultacje podnoszące poziom świadczonych przez nich usług.

