Zasady pracy w Centrum Kreatywnego Rozwoju:
Terapia prowadzona w nurcie poznawczo-behawioralnym. W praktyce klinicznej wykorzystujmy również elementy Terapii Schematu, Terapii Akceptacji i Zaangażowania.
1. W Centrum Kreatywnego Rozwoju przyjmowane są osoby dorosłe, dzieci i młodzież, rodziny, które z własnej woli przychodzą na terapię i akceptują regulamin.
2. Psycholog/ Psychoterapeuta ma obowiązek zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych od Pacjenta w trakcie spotkań/ sesji, chyba że prawo RP stanowi inaczej.
3. Psycholog/ Psychoterapeuta postępuje zgodnie z kodeksem etycznym psychologa, oraz zgodnie
z kodeksem etycznym PTTPB (do pobrania http://www.pttpb.pl).
4. Termin spotkania ustalany jest:- telefonicznie nr: 782 161 551; - e-mailowo: ckrstefanik@gmail.com;/ rzeszowpsycholog@interia.pl, za pomocą facebooka lub podczas wizyty, może go zarezerwować wyłącznie osoba dorosła zainteresowana pomocą psychologiczną/ psychoterapią.
5. Spotkanie indywidualne z terapeutą trwa dorośli 50-60 minut, dzieci 50 minut; spotkanie pary/rodziny 70- 90 minut. Pacjent płaci za spotkanie na początku lub pod koniec sesji. W Sytuacji sesji
online - płatność dokonywana jest przed Sesją.
6. Psychoterapia zakłada systematyczność i ciągłość spotkań, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.
7. Bezpłatne Odwołanie spotkania terapeutycznego może nastąpić telefoniczne, sms z co najmniej z
dziennym wyprzedzeniem przed terminem umówionej wizyty. Odwołanie trzech sesji z rzędu skutkuje wykreśleniem Pacjenta z terapii.
8. W przypadku, gdy Pacjent nie powiadomi Terapeuty o odwołaniu wizyty, w sposób opisany powyżej, bądź odwoła wizytę w dniu, w którym miała się ona odbyć zobowiązany jest do pokrycia 100%
opłaty za umówioną sesję, pomimo braku jej realizacji.
9. Opóźnienie rozpoczęcia spotkania z winy Pacjenta nie powoduje zmniejszenia opłaty, ani przedłużenia sesji.
10. Na zakończenie pracy terapeutycznej zachęca się Pacjenta do wyrażenia opinii, udostępniania
opinii na stronie, o swoich odczuciach, wrażeniach , stylu pracy w tutejszym Centrum.
11. Uczestnictwo w spotkaniach z Psychologiem/ Psychoterapeutą jest jednoznaczne z akceptacją
niniejszego regulaminu.
12.
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