KANITERAPEUTO ETIKOS KODEKSAS
1§
Kaniterapeuto etika – tai kaniterapinei veiklai būdingais reikalavimais papildyta bendrųjų žmogaus
elgesio normų sistema. Etikos bendrosios normos įpareigoja kaniterapeutą:
-

nepažeisti žmogaus teisių,

-

rūpintis terapiniu šunimi,

-

sąžiningai atlikti savo pareigas,

-

laikytis visuomen÷je įprastų elgesio normų.
2§

Kaniterapeuto darbas – tai darbas su reabilituotinais žmon÷mis. Dažnai tai būna darbas su vaikais, tod÷l
tai reikalauja didel÷s atsakomyb÷s.
Kaniterapeutas privalo:
-

elgtis su reabilituojamaisiais draugiškai ir racionaliai,

-

būti savo srities žinovas,

-

būti dalykiškas,

-

būti atsakingas,

-

būti pagarbus,

-

kultūringas,

-

elgtis taktiškai.
3§

Kaniterapeutas savo kasdieniu darbu kuria visuomen÷s pasitik÷jimą pelniusio asmens įvaizdį, jis
rūpinasi kaniterapin÷s bendruomen÷s įvaizdžiu.
4§

1. Kiekvienas kaniterapeutas privalo nuolat kaupti žinias ir tobulinti darbo įgūdžius.
Rekomenduojama, kad patyrę kaniterapeutai pad÷tų trumpesnį darbo stažą turintiems kolegoms,
kad jie asmeniniu pavyzdžiu formuotų jų etines nuostatas.
2. Kaniterapeutas privalo kiek gal÷damas dalintis kaniterapijos mokslui ir praktikai reikšmingais
savo pasteb÷jimais. Šiuo atveju svarbu išlikti objektyviam ir suprasti, kad kiekviena išsakyta
mintis formuoja kaniterapeuto, kaip visuomen÷s pasitik÷jimą pelniusio asmens, įvaizdį.

5§
1. Kaniterapeutui neleistina vesti kaniterapijos užsi÷mimus, jeigu jis apsvaigęs nuo alkoholio ar
kitų svaiginamųjų medžiagų.
2. Kaniterapeutas neprivalo vesti užsi÷mimų tokiomis sąlygomis, kurios gal÷tų pažeminti jo
orumą, sumažinti vykdomų veiksmų kokybę, taip pat keltų gr÷smę užsi÷mimuose
dalyvaujantiems asmenims arba terapiniam šuniui.
3. Kaniterapeutas neturi leisti, kad jam kaniterapijos užsi÷mimų metu asistuotų specialaus
mokymo kurso arba minimalaus kaniterapijos savanorio kurso nebaigę asmenys. Išimtis –
reabilituojamojo t÷vai arba glob÷jai.
4. Kaniterapeutas prižiūri asistentus ir visiškai atsako už jų darbą.
5. Neleistinas yra nederamas familiarus elgesys su užsi÷mimuose dalyvaujančiais asmenimis –
tiek su reabilituojamaisiais, tiek ir su asistentais.
6§
1. Kaniterapeutas turi teisę laisvai rinktis užsi÷mimo metodiką, kurios tikslas – pasiekti reikiamą
reabilitacinį efektą.
2. Kaniterapeutas

naudojasi

visuotinai

pripažintomis

ir

išm÷gintomis

metodikomis

ir

reabilituojamojo galimybes atitinkančiais pratimais.
3. Jeigu kaniterapeutas ketina naudotis naujais, nepakankamai praktikoje išm÷gintais metodais, jis
privalo apie tai informuoti reabilituojamojo t÷vus / glob÷jus ir gauti jų sutikimą.
4. Pasteb÷jęs, kad pasielg÷ neteisingai, kaniterapeutas privalo apie tai informuoti reabilituojamojo
t÷vus / glob÷jus ir imtis klaidos padarinius šalinančių veiksmų.
7§
1. Kaniterapeutas ir jam užsi÷mimų metu asistuojantys asmenys privalo išlaikyti profesinę
paslaptį. Visiškai ar iš dalies nuo šios prievol÷s atleidžiama, gavus t÷vų / glob÷jų sutikimą, kilus
visuomen÷s sveikatos gr÷smei (pvz., užkrečiamoji liga) arba teis÷s aktuose numatytais atvejais.
2. Kaniterapeutui negalima visuomen÷s elgesio normų neatitinkantį savo poelgį teisinti ištikimybe
viršininkui ar organizacijos, kuriai jis pavaldus, interesais.
8§
Kaniterapeutas privalo tvarkyti atitinkamą dokumentaciją.
9§
1. Kaniterapeutai privalo būti palankūs, dalykiški, objektyvūs, laikytis teis÷s reikalavimų ir
visuomen÷je gyvuojančių elgesio normų; bendraudami vienas su kitu, jie taip pat turi būti
draugiški ir solidarūs.

2. Kaniterapeutas neturi viešai nepalankiai vertinti kito kaniterapeuto vedamų užsi÷mimų arba jį
viešai kokiu nors būdu diskredituoti.
3. Visas pastabas apie pasteb÷tas kolegų elgesio klaidas arba kaniterapeuto etikos principų
pažeidimą kaniterapeutas privalo be tarpininkų perduoti tiesiogiai suinteresuotam asmeniui.
Jeigu šios pastabos neduoda vaisių, min÷to kaniterapeuto darbo negatyvius vertinimus reikia
perduoti jo pagrindin÷s įstaigos vadovybei. Jeigu tokios įstaigos n÷ra, neetiškas elgesys gali būti
pasmerktas, nenurodant kaltininko asmens duomenų, kaniterapijos temai skirtuose interneto
puslapiuose.
4. Smerkimas už kaniterapeuto etikos principų nesilaikymą, taip pat už nekompetenciją n÷ra
kaniterapeutų solidarumo taisykl÷s pažeidimas. Smerkimo tikslas – išsaugoti kaniterapeutų,
kaip visuomen÷s pasitik÷jimą pelniusių asmenų, bendruomen÷s palankų įvaizdį.
10§
1. Dirbdamas kaniterapeuto darbą, jis privalo laikytis garbingos konkurencijos principų. Neleistina
siekti užsakymų neetišku ir kolegų atžvilgiu nelojaliu būdu.
2. Kaniterapeutui draudžiama primesti savo paslaugas arba reikalauti nusipirkti kaniterapinį šunį
iš jo veislyno.
11§
Susidarius šiame kodekse nenumatytoms situacijoms, reikia elgtis taip, kaip įprasta elgtis civilizuotoje
visuomen÷je.

KANITERAPEUTO ETIKOS KODEKSĄ pareng÷ Kaniterapijos asociacija, remdamasi analogiškų
užsienio organizacijų dokumentais.

