ZASADY KORZYSTANIA Z KONSULTACJI I TERAPII
PROWADZONYCH PRZEZ ZESPÓŁ
ZERO-PIĘĆ. FUNDACJI NA RZECZ ZDROWIA PSYCHICZNEGO MAŁYCH DZIECI.
Szanowni Państwo,
Podczas spotkań konsultacyjnych i terapeutycznych specjaliści Fundacji, kierując się dobrem dzieci
objętych pomocą oraz ich rodzin, dokładają wszelkich starań, by stworzyć jak najdogodniejsze
warunki dobrej współpracy.
Z myślą o tym przygotowany został również niniejszy regulamin.
1. Plan współpracy (konsultacyjnej/terapeutycznej) ustalany jest każdorazowo indywidualnie z
rodzicami/opiekunami dziecka objętego pomocą (w zależności od indywidualnych potrzeb i
możliwości dziecka i rodziny) – zarówno jeśli chodzi o częstotliwość, jak i charakter spotkań
(indywidulane, rodzinne, w podsystemach rodziny).
2. Spotkania indywidualne/rodzinne trwają, w zależności od rodzaju, od 50 do 90 minut, co jest
uzgadniane z psychologiem prowadzącym.
3. Opłaty za spotkania ustalane są z psychologiem prowadzącym w zależności od charakteru i
czasu trwania spotkań.
4. Płatności dokonujemy gotówką (prosimy o odliczoną kwotę) za każde odbyte spotkanie – chyba
że zostanie to inaczej ustalone z psychologiem prowadzącym.
5. Rodzic/opiekun jest zobowiązany powiadomić (telefonicznie lub sms-owo) specjalistę
prowadzącego pracę z dzieckiem/rodziną o planowanej nieobecności i odwołaniu spotkania co
najmniej z jednodniowym (24-godzinnym) wyprzedzeniem. W przeciwnym razie Fundacja
pobiera 100% opłaty za nieodbyte spotkanie. W sytuacji, gdy korzystają Państwo z bezpłatnych
konsultacji w ramach jednego z dofinansowanych programów realizowanych przez Fundację
ZERO-PIĘĆ, spotkanie nieodwołane z powyżej określonym wyprzedzeniem, przepada,
umniejszając pulę przyznanej Państwu pomocy.
6. W przypadku spóźnienia na zajęcia, rodzic/opiekun dziecka zobowiązany jest wnieść opłatę za
całe zajęcia, które nie są wydłużane ze względu na spóźnienie.
7. Dzieci oraz inne osoby przebywające podczas spotkań w gabinecie terapeutycznym
zobowiązane są do zdjęcia lub zmiany obuwia.
8. Podczas oczekiwania na spotkanie w poczekalni prosimy o zachowanie względnej ciszy i
porządku oraz zadbanie o bezpieczeństwo dzieci.
9. Specjaliści Fundacji nie wystawiają opinii psychologicznych innych niż te, służące zapewnieniu
dziecku optymalnej pomocy terapeutycznej i edukacyjnej, ze szczególnym wyłączeniem opinii
dla celów sądowych.
Zgadzam się postanowieniami regulaminu.
Data ……………………………
Podpis rodzica ………………………………………………………………………

