Regulamin korzystania z psychoterapii/terapii psychologicznej dzieci i
młodzieży w Poradni Psychologiczno-Szkoleniowej przy Fundacji SAVANT
1. Pomoc terapeutyczna w Poradni świadczona jest na wniosek i za zgodą obojga
rodziców/opiekunów.
2. Sesja psychoterapeutyczna/terapii psychologicznej trwa 50 minut. Spotkania
odbywają się co tydzień, chyba że zostanie ustalone inaczej. W przypadku spóźnienia
dziecka/nastolatka/rodzica nie ma możliwości przedłużenia sesji.
3. Spotkanie można odwołać lub przełożyć nie później niż 24 godziny przed planowaną
wizytą. Nieodwołanie wizyty w wyznaczonym terminie lub niestawienie się na wizytę
skutkuje koniecznością uiszczenia pełnej opłaty za spotkanie.
4. Psychoterapia/terapia psychologiczna dziecka/nastolatka rozpoczyna się konsultacjami
(zazwyczaj 2-6 spotkań). Spotkania konsultacyjne odbywają się zarówno z dzieckiem
/nastolatkiem, jak i jego rodzicami/opiekunami prawnymi. Celem konsultacji jest
zebranie wszystkich ważnych informacji dotyczących powodu zgłoszenia, ustalenie
wstępnej diagnozy, nawiązanie kontaktu z dzieckiem/nastolatkiem, rozmowę z nim o
jego problemach oraz podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu do psychoterapii/terapii
psychologicznej lub zakończeniu spotkań (lub rozpoczęciu innej formy pomocy).
5. Psychoterapeuta/psycholog może odmówić podjęcia psychoterapii/terapii
psychologicznej, gdy uzna, że nie jest w stanie pomóc ze względu na rodzaj
zgłaszanego problemu. Może wówczas skierować do odpowiedniej placówki
specjalistycznej lub zaproponować konsultację u innego specjalisty. Ma również prawo
odmówić dalszej psychoterapii/terapii psychologicznej w sytuacji, gdy pacjent (lub
jego rodzice/opiekunowie prawni) w sposób rażący narusza jego dobro osobiste,
obraża lub łamie ustalenia (liczne nieobecności, nieodwoływanie spotkań, częste
odwoływanie w ostatniej chwili, itp.).
6. Zakres oraz charakter działań Poradni uniemożliwiają psychoterapeucie/psychologowi
wydawanie opinii na potrzeby spraw sądowych. Opinie w sprawach rodzinnych i
opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich są sporządzane przez Opiniodawcze Zespoły
Sądowych Specjalistów (dawniej RODK) na zlecenie sądu.
7. Rodzice zobowiązują się do przestrzegania zaleceń psychoterapeuty/psychologa i
współpracy z nim w zakresie oddziaływań wobec dziecka/nastolatka, tak aby
psychoterapia/terapia psychologiczna była jak najbardziej skuteczna. Brak współpracy
w tym zakresie może skutkować odmową prowadzenia dalszej psychoterapii/terapii
psychologicznej.
8. Psychoterapeutę/psychologa obowiązuje zasada poufności (zgodnie z „Kodeksem
Etyczno-Zawodowym Psychologa” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
/Psychiatrycznego). Na Państwa pytania dotyczące tematów poruszanych przez
dziecko/nastolatka podczas spotkania może odpowiadać jedynie ogólnie, przekazując
wnioski, a nie treść rozmowy (wyjątek: gdy psychoterapeuta/psycholog dowiaduje się
o zagrożeniu życia lub zdrowia dziecka bądź innych osób).
9. Psychoterapia/terapia psychologiczna prowadzona jest przez osoby posiadające
odpowiednie kwalifikacje oraz kompetencje. Psychoterapeuci/psychologowie Poradni
odnoszą się w swojej pracy do „Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa” Polskiego
Towarzystwa Psychologicznego/Psychiatrycznego.
10. Rodzic/opiekun prawny na prawo w każdym momencie do rezygnacji z
psychoterapii/terapii indywidualnej. Zobowiązany jest wówczas poinformować o tym
psychoterapeutę/psychologa i odbyć spotkanie podsumowujące proces
psychoterapii/terapii psychologicznej.

