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1. Þroskaþjálfi beitir fagþekkingu sinni í því skyni að bæta lífsskilyrði og 

lífsgæði skjólstæðinga sinna. Virðing og umhyggja fyrir skjólstæðingum og 

aðstandendum þeirra skal vera grunnur í starfi þroskaþjálfa. 

2. Þroskaþjálfi skal ávallt standa vörð um réttindi skjólstæðinga sinna. 

Hann skal rækja starf sitt af samviskusemi, óháð þjóðerni, kynþætti, trúar-

brögðum, litarhætti, kynferði og þroskastigi skjólstæðingsins.  Þroskaþjálfi 

skal bera virðingu fyrir lífaldri skjólstæðingins, einkalífi hans og eignum. 

3. Þroskaþjálfi er bundinn þagnarskyldu varðandi upplýsingar um skjól-

stæðinga, hvaða formi sem þær eru skráðar. Þær skulu geymdar þannig 

að óviðkomandi hafi ekki aðgang að þeim. Séu persónulegar upplýsingar 

um skjólstæðing notaðar sem fræðsluefni skal fá til þess leyfi frá skjól-

stæðingi og/eða aðstandendum hans og skal þá nafnleyndar gætt sé 

þess óskað.  

4. Þroskaþjálfi skal einungis taka að sér starf eða ráðgjöf sem hæfir 

menntun hans. Hann skal leitast við að veita þjónustu samkvæmt ströngustu 

faglegum kröfum. Þroskaþjálfa ber skylda til að viðhalda þekkingu sinni. 

5. Þroskaþjálfi skal jafnan sýna drengskap í samskiptum við starfsfélaga. 

Honum ber að forðast hvaðeina sem rýrt getur álit almennings á starfi 

þroskaþjálfa eða skert hagsmuni stéttarinnar. 

6. Þroskaþjálfi skal leita aðstoðar annarra sérfræðinga ef þörf er á. 

Hann skal virða sérþekkingu annarra faghópa og nota sérþekkingu sína til 

að ráðleggja öðrum. 

7. Þroskaþjálfi skal gæta þess að starfsákvæði séu í samræmi við samn-

inga og samþykktir viðurkenndar af Þroskaþjálfafélagi Íslands.  

8. Þroskaþjálfi skal kynna sér og starfa eftir þeim lögum og reglugerðum 

sem í gildi eru hverju sinni um málefni fatlaðra og þroskaþjálfastéttina 

sjálfa, svo og eftir öðrum þeim lögum og reglugerðum sem varða starf 

hans. 

9. Verði þroskaþjálfi þess var að starfsfélagi hans hafi brotið siðareglur 

ber honum að ræða brotið við viðkomandi. Sé það árangurslaust ber að 

tilkynna brotið til siðanefndar Þroskaþjálfafélags Íslands.  

10. Siðareglur þessar ber ekki að skoða sem tæmandi lýsingu á góðum 

starfsháttum þroskaþjálfa. 

Starfskenning þroskaþjálfa 

Sameiginlegir þræðir í starfskenningu þroskaþjálfa eiga að endur-

spegla það sem þroskaþjálfar standa fyrir og hver grunnur og hug-

myndafræði þroskaþjálfunar er. Þroskaþjálfar eru fagstétt sem sérstak-

lega hefur menntað sig til að starfa með fólki á öllum aldri sem býr við 

skerðingu. Starfskenning er bæði fagleg og persónuleg. Fagleg þar 

sem hún byggir á fagmenntuninni, siðareglum fagstéttarinnar og hug-

myndafræðinni. Persónuleg þar sem hún byggir á gildismati, viðhorfum 

og reynslu. 

Sérstaða þroskaþjálfa er annars vegar víðtæk og hagnýt þekking á 

sviði stefnumótunar, skipulags og framkvæmdar heildrænnar þjónustu 

og hins vegar einstaklingsmiðuð þjónusta, óháð aldri og aðstæðum. 

Hugmyndafræði þroskaþjálfunar er grundvölluð í lögum, reglugerð og 

siðareglum þroskaþjálfa. Hún byggir m.a. á jafnrétti, virðingu fyrir 

sjálfsákvörðunarrétti og mannhelgi. Hver manneskja er einstök, allir eiga 

rétt til fullrar þátttöku á eigin forsendum í samfélaginu. Með þetta að 

leiðarljósi hafa þroskaþjálfar tekið þátt í að móta þjónustu og ryðja í 

burt hindrunum í samfélaginu í því skyni að bæta lífsskilyrði og lífsgæði 

fólks. 

Með þroskaþjálfun er unnið á fræðilegan og skipulegan hátt í samstarfi 

við þjónustunotendur að því, að stuðla að jákvæðum viðhorfum, efla 

færni og auka skilning á aðstæðum fólks sem býr við skerðingar. 

Þroskaþjálfun byggir á breiðum fræðilegum grunni sem grundvallast 

m.a. í uppeldis-, félags, heilbrigðis-, sálar- og siðfræðum. Starfshættir 

þroskaþjálfa miða að því að rannsaka og tileinka sér nýjustu stefnur og 

strauma með hagsmuni fólks að leiðarljósi. Þroskaþjálfar miðla af þekk-

ingu sinni og eru ráðgefandi sérfræðingar í að móta og innleiða nýj-

ungar í þjónustu. 

Réttindabarátta og réttindagæsla er stór þáttur í starfi þroskaþjálfa. 

Stéttin hefur frá upphafi barist fyrir bættum kjörum fatlaðs fólks og rutt 

brautina til jafnra tækifæra og jafnréttis. Hlutverk þetta er skilgreint í 

reglugerð og siðareglum þroskaþjálfa. 

Í störfum sínum koma þroskaþjálfar að stefnumótun og orðræðu á opin-

berum vettvangi og verða þannig mótandi afl í þróun jákvæðra við-

horfa til þjónustunotenda og starfa sinna. 

 Þroskaþjálfafélag Íslands 

 Borgartúni 6, 105 Reykjavík 

 Sími : 595 5160 

 www.throska.is, throska@throska.is 
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Föstudagur 

kl. 09:00 Hvað er við hæfi “online”? Samfélagsmiðlar og nútíminn 

Björg Magnúsdóttir M.A. Hagnýt menningarmiðlun 

kl. 09:30 Tengslamörk og ólík hlutverk í faglegu starfi 

Anna Lilja Magnúsdóttir þroskaþjálfi og frkv.stjóri ÞÍ 

kl. 10:00  Kaffihlé 

kl. 10:20 Hópavinna 

kl. 12:00 Matur, menning og fræðsla 

kl. 13:30 Hópavinna 

kl. 14:15 Umræður og samantekt 

kl. 15:00 Dagskrá slitið 

Hópstjórar: 

Arnheiður Jónsdóttir 

Dóra Heiða Halldórsdóttir 

Gerður Pálsdóttir  

Guðríður Eyvindardóttir 

Hrafnhildur Kristinsdóttir 

Ólöf Haflína Ingólfsdóttir 

Silja Huld Árnadóttir 

Sigríður Árnadóttir 

Sigríður Elín Leifsdóttir 

Sigríður Rut Hilmarsdóttir 

 

Undirbúningsnefnd: 

Anna Lilja Magnúsdóttir 

Árni Már Björnsson 

Guðbjörg B. Guðmundsdóttir 

Hrefna Þórarinsdóttir 

Laufey Elísabet Gissurardóttir 

Salóme Anna Þórisdóttir 

Signý Þórðardóttir 

 

Sérstakar þakkir: 

Hrefna Höskuldsdóttir 

Sigríður I. Daníelsdóttir 

Fimmtudagur 

kl. 12:30 Skráning og afhending gagna                                                                                                        

kl. 13:10 Setning 

Laufey Elísabet Gissurardóttir formaður ÞÍ 

kl. 13:20 Vangaveltur, reynsla, nýjar hugmyndir 

f.h. siðanefndar ÞÍ Árni Már Björnsson   

kl. 13:40 Endurskoðun siðareglna – hvers vegna og hvernig?  

Sigurður Kristinsson heimspekingur  

kl. 14:40 Kaffihlé                                                                                                                                                                            

kl. 15:00 Hópavinna kynnt  

kl. 15:10 Hópavinna                                                                                                                                                                      

kl. 15:50 Starfsreglur Siðanefndar ÞÍ 

f.h. siðanefndar ÞÍ Guðbjörg B. Guðmundsdóttir 

kl. 16:10 Umræður og fyrirspurnir 

kl. 17: 00 Móttaka Reykjanesbæjar 

Hópferð í rútu í Víkingaheima 

Gestum skilað aftur til kvöldverðar 

kl. 20:00 Kvöldverður 

Veitingastaðurinn VOCAL á Icelandair Hotel 

 

 

 

Keflavik Icelandair Hotel (Flughotel) 

Hafnargata 57 

230 Reykjanesbær 

Sími: 421 5222 

 

GPS hnit: 64° 0,024'N, 22° 32,979'W  

Morgunverður frá kl. 05.00 - 10.00 

Kaffihús frá kl. 05.00 - 18.00 

Bar frá kl. 19.00 - 01.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matseðill kvöldverðar: 

Reykt laxarúlla með spínatrjómaosti 

Kartöfluhjúpuð kjúklingabringa á ratatouille græn-

meti með skógarsveppasósu 

Grand Marnier ís með ferskum berjum 

 

Fyrir þá sem ekki borða kjöt og fisk, vinsamlegast 

látið félagið vita sem fyrst. 
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Til upplýsingar 


