Insta po#moč
Kodeks delovanja
Ⅰ.
PREDSTAVITEV PROGRAMA
Utemeljitelj in nosilec programa Insta po#moč je Center interesnih dejavnosti Ptuj (CID Ptuj).
Program je zasnovan z namenom nudenja podpore in spodbujanja mladih k aktivnemu
delovanju in iskanju pomoči, hkrati pa je njegov cilj ozaveščanje o pomembnosti duševnega
zdravja in skrbi zanj.

Program zajema:


nudenje pomoči mladim od 12. do 29. leta starosti v obliki kratkih, v rešitev
usmerjenih svetovanj;



ozaveščanje/informiranje javnosti (mladih kot ciljne skupine) o pomembnosti
duševnega zdravja in skrbi za duševno zdravje.

Ⅱ.
NAMENI IN CILJI DELOVANJA
Nameni in cilji individualnega dela z mladimi:


izvajanje individualnih, v rešitev usmerjenih svetovanj,



nudenje razbremenilnih pogovorov,



vzpostavljanje varnega in zaupnega okolja,



opolnomočenje mladih,
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nudenje podpore pri odkrivanju različnih načinov pomoči in samopomoči,



osvetlitev posameznikovih močnih področij,



spodbujanje zdravega psihosocialnega razvoja.

Nameni in cilji ozaveščanja mladih po socialnih omrežjih:


ozaveščanje mladih o pomembnosti duševnega zdravja,



ozaveščanje mladih o skrbi za duševno zdravje,



informiranje mladih o različnih načinih (samo)pomoči,



razjasnjevanje stereotipnih prepričanj o duševnem delovanju vsakega od nas,



razjasnjevanje stereotipnih prepričanj o različnih psiholoških vsebinah,



spodbujanje zdravega psihosocialnega razvoja,



približanje pomembnih biopsihosocialnih vsebin mladim.

Ⅲ.
VKLJUČITEV V SVETOVANJE
V svetovanje se lahko vključijo mladi med 12. in 29. letom starosti. Vključitev je prostovoljna
in se lahko na pobudo vključenega posameznika kadarkoli prekine.

Ⅳ.
NAČELA DELOVANJA
Individualna svetovanja v okviru programa Insta po#moč izvajajo posamezniki s pridobljeno
ustrezno strokovno izobrazbo, in sicer zaključen magistrski program psihologije, uporabne
psihologije ali biopsihologije.
Temeljna načela dela z mladimi v okviru programa Insta po#moč zajemajo:





načelo zaupnosti,
načelo zasebnosti,
načelo prostovoljne vključitve,
obveznost popolnega ščitenja podatkov vključenih posameznikov,
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načelo spoštovanja človekovih pravic in dostojanstva.

V skladu z etičnimi pravili in spoštovanjem Kodeksa poklicne etike psihologov so izvajalci
projekta dolžni odstopiti od temeljnih načel delovanja in obveznosti popolnega ščitenja
podatkov le v izjemnih primerih, ko se tekom svetovanja pridobi podatek, da:
- je ogroženo življenje vključenega posameznika,
- je ogroženo življenje druge osebe,
- se izvaja nasilje ali zloraba otrok.
V omenjenih primerih se o pridobljenih podatkih obvesti pristojne službe.

Varstvo osebnih podatkov
CID Ptuj ravna z osebnimi podatki skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in
Splošno uredbo Evropske unije o varovanju osebnih podatkov (GDPR). Pri tem jamči za
zaupnost posredovanih podatkov, ki bodo uporabljeni le za potrebe dogovarjanja o
terminih, obveščanja ter vodenja anonimne statistike. Podatki ne bodo nikjer javno
objavljeni ali posredovani tretjim osebam. Za vse osebne podatke imajo uporabniki v
skladu z GDPR pravico do dostopa do podatkov, popravka podatkov, izbrisa (pravica do
pozabe), omejitve obdelave, prenosljivosti podatkov, ugovora. Za uveljavljanje teh pravic
se lahko uporabniki obrnejo na elektronski naslov cid@cid.si.

Ⅴ.
DOLŽNOSTI IN PRAVICE IZVAJALCEV DEJAVNOSTI
Dolžnosti izvajalcev projekta:








aktivno izvajanje dejavnosti programa,
spoštovanje Kodeksa delovanja programa Insta po#moč,
spoštovanje Kodeksa poklicne etike psihologov,
s svojim delovanjem pripomoči k uresničevanju ciljev programa,
upoštevanje načela anonimnosti in zaupnosti ter prostovoljne vključitve kot glavnih
načel delovanja,
obveznost popolnega ščitenja podatkov posameznikov, vključenih v svetovanje,
nujno odstopiti od temeljnih načel delovanja in obveznosti popolnega ščitenja podatkov
le v zgoraj opredeljenih primerih.
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Pravice izvajalcev projekta:




izvajalcem projekta sta omogočeni strokovna podpora in supervizija,
pravica do aktivnega sodelovanja pri izvajanju in nadaljnjem razvoju programa,
pravica do izpostavitve morebitnih pomanjkljivosti pri izvajanju programa.

Ptuj, september 2021
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