ΠPO∆IAΓPAΦEΣ KAI ΣTOXOI
ΓIA TIΣ ΘEPAΠEYTIKEΣ KOINOTHTEΣ
1. Oι θεραπευτικές κοινότητες αποτελούν ένα µοντέλο θεραπείας που αποσκοπεί πρώτα από όλα στην
απεξάρτηση από ουσίες µέσα από την προσωπική ανάπτυξη του ατόµου και απαιτεί την αποχή από
ουσίες που µεταβάλλουν τη διάθεση (σε αυτές περιλαµβάνονται και φάρµακα που χορηγούνται µε
ιατρική συνταγή, αλλά χρησιµοποιούνται παράνοµα).
2. Tα µέλη της Παγκόσµιας Oµοσπονδίας Θεραπευτικών Kοινοτήτων καλούνται:
(α) Nα αναγνωρίζουν σε όλα τα άτοµα που σχετίζονται µε τη θεραπευτική τους κοινότητα τα
δικαιώµατα που έχουν ως άνθρωποι και ως πολίτες και να δηλώνουν µε σαφήνεια ποια είναι τα
δικαιώµατα, τα προνόµια και οι ευθύνες των µελών και του προσωπικού.
(β) Nα αναγνωρίζουν σε κάθε άτοµο που βρίσκεται στη θεραπευτική κοινότητα το δικαίωµα να µην
απειλείται από κακή χρήση της εξουσίας, από οποιοδήποτε άτοµο ή οµάδα κι αν προέρχεται αυτή.
(γ) Nα δηλώνουν ποια είναι η φιλοσοφία και οι στόχοι του προγράµµατος.
(δ) Nα ορίζουν κανονισµούς για τη θεραπευτική τους κοινότητα οι οποίοι θα παρέχουν προστασία σε
περίπτωση φαινοµενικής ή πραγµατικής κατάργησης της τοπικής ή της εθνικής νοµοθεσίας.
(ε) Nα λειτουργούν σε περιβάλλον που παρέχει τις µέγιστες δυνατότητες για σωµατική, πνευµατική,
συναισθηµατική και αισθητική ανάπτυξη και το οποίο εγγυάται την ασφάλεια όλων.
(στ) Nα διευκολύνουν τη συγκρότηση µιας κοινωνίας/κοινότητας που θα βασίζεται στο µέγιστο
δυνατό βαθµό στην ακεραιότητα, την καλή θέληση και την ανθρωπιά όλων των µελών της και όπου η
αξιοπρέπεια του ατόµου θα αποτελεί πρωταρχική αξία.
(ζ) Nα παρέχουν εκπαίδευση και επαρκή εποπτεία στο προσωπικό.
(η) Nα λογοδοτούν σε ένα εξωτερικό ∆ιοικητικό Συµβούλιο που συγκαλείται ανά τακτά και
προκαθορισµένα χρονικά διαστήµατα µέσα στο έτος, προκειµένου να έχει την εποπτεία και την ευθύνη
για τις δραστηριότητες του προγράµµατος και της κάθε µονάδας.
(θ) Nα παρουσιάζουν, ύστερα από λογιστικό έλεγχο, ετήσιο οικονοµικό απολογισµό που θα
επικυρώνεται από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
3. Tο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Παγκόσµιας Oµοσπονδίας Θεραπευτικών Kοινοτήτων θα απαιτεί τη
συµµόρφωση προς τις Προδιαγραφές και τους Στόχους, κάθε φορά που θα εξετάζει αιτήσεις
απόκτησης ή ανανέωσης της ιδιότητας του µέλους. Θα απαιτεί επίσης ενεργό συµµόρφωση προς τα
κριτήρια που έχει θεσπίσει η Παγκόσµια Oµοσπονδία στο Kαταστατικό της, άρθρο III µε τίτλο
“Oρισµός” και άρθρο VI µε τίτλο “Iδιότητα του µέλους” (µε ιδιαίτερη αναφορά στις παραγράφους A1,
A2, B1, B2 και Γ3).
XAPTHΣ ∆IKAIΩMATΩN TΩN MEΛΩN
Όλα τα µέλη των θεραπευτικών προγραµµάτων έχουν απόλυτο δικαίωµα στα ακόλουθα:
1. Yποστηρικτικό περιβάλλον, απαλλαγµένο από εξαρτητικές ουσίες.
2. Θεραπεία ανεξάρτητα από γένος, φυλή, εθνικότητα, χρώµα, δόγµα, πολιτικές πεποιθήσεις,
σεξουαλικές προτιµήσεις, οικογενειακή κατάσταση, θρησκεία, καταγωγή, ταυτότητα, ηλικία, ιδιότητα
στρατιωτικού ή βετεράνου πολέµου, πνευµατική και σωµατική αναπηρία, κατάσταση υγείας, ποινικό
µητρώο ή καθεστώς κοινωνικής πρόνοιας.
3. Aξιοπρέπεια, σεβασµό, υγεία και ασφάλεια συνεχώς.
4. Γνώση της φιλοσοφίας και των µεθόδων του προγράµµατος.
5. Aκριβή πληροφόρηση σχετικά µε τους τρέχοντες κανονισµούς του προγράµµατος, καθώς επίσης και
τις κυρώσεις, τα πειθαρχικά µέτρα και τις τυχόν τροποποιήσεις των δικαιωµάτων.
6. Προσφυγή σε θεσµοθετηµένη διαδικασία, ώστε να καταγράφονται τα παράπονά τους που αφορούν
την εφαρµογή όλων των κανονισµών, των κυρώσεων, των πειθαρχικών µέτρων και των
τροποποιήσεων των δικαιωµάτων.
7. Kαθορισµό όλων των εξόδων που πρέπει να καταβληθούν, της µεθόδου και του χρονοδιαγράµµατος
των πληρωµών*, καθώς και της διαθεσιµότητας χρηµάτων και προσωπικών αντικειµένων κατά τη
διάρκεια του προγράµµατος, όπως επίσης και κατά την αποχώρηση από αυτό.
8. Aπόρρητο των πληροφοριών που αφορούν τη συµµετοχή στο πρόγραµµα και όλων των φακέλων
των µελών, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας.
9. Πρόσβαση στους προσωπικούς φακέλους µε βάση οδηγίες εγκεκριµένες από το αρµόδιο όργανο και
δικαίωµα προσθήκης δηλώσεων που αντικρούουν ή αποσαφηνίζουν τις πληροφορίες που περιέχονται
στους φακέλους αυτούς.
* Στην Ελλάδα τα θεραπευτικά προγράµµατα του ΚΕΘΕΑ προσφέρουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους
προς τα εξαρτηµένα άτοµα και τις οικογένειές τους.

10. Aποχώρηση από το πρόγραµµα ανά πάσαν στιγµή, χωρίς σωµατική ή ψυχολογική παρενόχληση.
11. Προσωπική επικοινωνία µε συγγενείς και φίλους για ενηµέρωση τόσο κατά την εισαγωγή τους
στην κοινότητα όσο και µετά, σύµφωνα προς τους κανονισµούς του προγράµµατος, εκτός και αν δεν
επιτρέπεται για λόγους που τεκµηριώνονται από το θεραπευτικό σχεδιασµό.
12. Προστασία από πραγµατική σωµατική τιµωρία ή σχετική απειλή, από σωµατική, συναισθηµατική
και σεξουαλική κακοποίηση και από καταναγκαστικό φυσικό περιορισµό.
13. Παροχή θρεπτικής τροφής, ασφαλούς και κατάλληλης στέγης, δυνατότητας για σωµατική άσκηση
και για επαρκή κάλυψη των αναγκών ατοµικής υγιεινής.
14. Iατρική περίθαλψη από επαγγελµατίες και δικαίωµα άρνησής της.
15. ∆υνατότητα να λαµβάνουν νοµικές συµβουλές και να εκπροσωπούνται ενώπιον του νόµου, όταν
αυτό απαιτείται.
16. Tακτική επαφή κάθε µέλους του προγράµµατος που είναι γονιός µε το παιδί ή τα παιδιά του/της.
17. Όταν εργάζονται ως µέλη του προσωπικού, έχουν δικαίωµα σε σαφή καθορισµό των ευθυνών που
τους ανατίθενται, σε επαρκή εκπαίδευση, επαρκή στήριξη και εποπτεία από το προσωπικό
(συµπεριλαµβανοµένης της αξιολόγησης και της ανατροφοδότησης), χωρίς εκµετάλλευση και µε το
δικαίωµα να αρνηθούν τη θέση, χωρίς να τους προσαφθεί για αυτό κατηγορία.
18. Kαθοδήγηση και βοήθεια, όταν αφήνουν το πρόγραµµα για οποιονδήποτε λόγο, σχετικά µε άλλες
υπηρεσίες υγείας, πηγές οικονοµικής βοήθειας και χώρους διαµονής.
19. Προστασία από εκµετάλλευση (αυτό αφορά επίσης τους γονείς και την οικογένεια του µέλους)
προς όφελος του φορέα ή του προσωπικού που εργάζεται σε αυτόν.
KΩ∆IKAΣ ∆EONTOΛOΓIAΣ ΓIA TO ΠPOΣΩΠIKO
Πρωταρχική υποχρέωση όλων των µελών του προσωπικού είναι να εξασφαλίζουν την ποιότητα των
υπηρεσιών που παρέχονται στα υπό θεραπεία µέλη. H σχέση του προσωπικού µε τα µέλη είναι ειδική
και είναι απαραίτητο το προσωπικό να διαθέτει την ωριµότητα και την ικανότητα που απαιτούνται,
ώστε να αντεπεξέρχεται στις ευθύνες που έχει αναλάβει.
Όλα τα µέλη του προσωπικού οφείλουν να γνωρίζουν ότι ο επαγγελµατικός χώρος στον οποίο ανήκουν
απαιτεί να προσέχουν τις δραστηριότητες, τις δικές τους και των µελών τους (θεραπευόµενων). O
κώδικας δεοντολογίας ισχύει για το προσωπικό διαρκώς, τόσο κατά τη διάρκεια της εργασίας όσο και
εκτός αυτής.
H ΣYMΠEPIΦOPA ΠPOΣ TA MEΛH
Tα µέλη του προσωπικού πρέπει:
1. Nα συµπεριφέρονται ως ώριµα και θετικά πρότυπα.
2. Nα τηρούν απόλυτη εχεµύθεια σχετικά µε τις πληροφορίες που αφορούν τα µέλη, σεβόµενα όλη τη
σχετική νοµοθεσία, καθώς και τους κανονισµούς του φορέα στον οποίο ανήκουν.
3. Nα παρέχουν στα µέλη αντίγραφο του Xάρτη ∆ικαιωµάτων των Mελών και να βεβαιώνονται ότι
όλα όσα αναγράφονται σε αυτόν γίνονται κατανοητά και εφαρµόζονται τόσο από το προσωπικό όσο
και από τα µέλη.
4. Nα σέβονται όλα τα µέλη και να διατηρούν µαζί τους επαγγελµατική σχέση, µη κτητική και µη
τιµωρητική.
5. Nα παρέχουν υπηρεσίες ανεξάρτητα από τη φυλή, το δόγµα, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνικότητα,
τις σεξουαλικές προτιµήσεις, την ηλικία, τη σωµατική αναπηρία, τις πολιτικές πεποιθήσεις, το ποινικό
µητρώο και την οικονοµική κατάσταση των µελών, σεβόµενα τη θέση των µελών σε περιπτώσεις
ειδικών συνθηκών.
6. Nα αναγνωρίζουν ότι µπορεί να είναι προς όφελος του µέλους η παραποµπή του/της σε άλλο φορέα
ή επαγγελµατία.
7. Nα απαγορεύουν τη σύναψη σεξουαλικών σχέσεων, οποιουδήποτε τύπου, ανάµεσα στο προσωπικό
και στα µέλη (καθώς και µε πρόσωπα της οικογένειας των µελών).
8. Nα ανταµείβουν επαρκώς το µέλος για οποιαδήποτε δουλειά κάνει το ίδιο για κάποιο µέλος του
προσωπικού.*
9. Nα εµποδίζουν την εκµετάλλευση του µέλους για προσωπικό όφελος.
* Στα προγράµµατα απεξάρτησης του KE.Θ.E.A. δεν επιτρέπεται η ανάθεση στα µέλη εργασιών που
δεν αφορούν τη λειτουργία των θεραπευτικών κοινοτήτων.

