
PsiHara, poslovno in osebno svetovanje, Tina Korošec s.p.
Resljeva cesta 27, 1000 Ljubljana
TRR: SI56 0510 0801 3218 764 

Spodaj podpisani/-a, rojen/-a, v/na,

s stalnim bivaličem na naslovu,

S spodnjim podpisom potrjujem, da sem seznanjen/-a in soglašam z naslednjo vsebino terapevtskega dogovora:

Podpis klienta: Datum in kraj:

m: 051 863 500, e:  info@psihara.si  w: www.psihara.si

1. Terapevtski proces poteka po metodi geštalt izkustvene družinske terapije in psihoterapije. 
2. Obravnava poteka kot enkratno srečanje ali kot proces, ki traja daljše obdobje. Eno srečanje poteka 60 min, če ni dogovorjeno drugače.
3. Udeležba v terapevtski obravnavi je vedno prostovoljna in se lahko kadarkoli prekine.
4. Izostanke iz terapije je potrebno odpovedati vsaj 24 ur pred dogovorjenim terminom. V kolikor tega ne storite, se vam ura zaračuna, kot bi bila 
izvedena. (Izjema so situacije višje sile).
5. Vsi podatki, zaupani med terapijo, vključno z informacijo o udeležbi klienta na terapiji so zaupne narave in jih je terapevtka dolžna varovati (razen 
v primeru, ko gre za uradno dolžnost prijave suma zlorabe in nasilja po Zakonu o preprečevanju nasilja v družini. Ur.l. RS, št. 16/2008 in 191. členu 
Kazenskega zakonika Ur.l. 192/04-16, 55/2008).
6. Terapevtka klientu zagotavlja obravnavo v skladu s Kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu (Ur.l. RS, št. 59/02), Etičnim kodeksom Slovenske 
krovne zveze za psihoterapijo (SKZP), Slovenskega društva za geštalt terapijo (SLOGES) in Evropske zveze za geštalt terapijo (EAGT).
7. Terapevtka zbira in obdeluje osebne podatke in vodi evidenco klientov ter osebne mape klientov z namenom čim bolj učinkovite terapevtske 
obravnave ter obveščanja klientov o terminih terapij, pri čemer zagotavlja varovanje osebnih podatkov v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega 
parlamenta in Sveta. Podatki o ukrepih na področju varovanja osebnih podatkov, ki jih izvaja terapevtka so v obliki splošnih pogojev objavljeni na 
spletni strani www.psihara.si.                                                                                                                                        
8. Terapevtka zagotavlja kvalitetno terapevtsko obravnavo tudi tako, da se o vsebini posamezne terapije občasno posvetuje s supervizorjem na 
skupinski ali individualni superviziji ali na intervizijskem srečanju pri čemer zavaruje identiteto klientov na način, da jih ni možno identificirati.
9. Terapevtka me je pred začetkom terapije seznanila s finančnimi obveznostmi, ki izhajajo iz naslova terapevtske obravnave. Sam pa se zavezujem, 
da jih bom redno poravnaval-a.
11. V primeru, da menim, da so bile kršene moje pravice iz naslova terapevtske obravnave imam možnost pritožbe, ki jo lahko naslovim na častno 
razsodišče  SKZP (Slovenske krovne zveze za psihoterapijo). V primeru suma na kršenje varovanja osebnih podatkov pa imam možnost pritožbe 
informacijskemu pooblaščencu.

VSEBINA TERAPEVTSKEGA DOGOVORA

TERAPEVTSKI DOGOVOR
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