
Psychoterapeutická dohoda poradny Bílá Medvědice ISNA-MSE® z.s. 

Klient při objednání se na psychoterapii souhlasí s psychoterapeutickou dohodou 
poradny Bílá medvědice ISNA-MSE® z.s. a tím i se zpracováním osobních údajů pro 
účely poskytování psychoterapie v poradně Bílá Medvědice ISNA-MSE® z.s. 

 Omluva klienta za nepřítomnost na psychoterapii - Pokud se nemůžete na 
psychoterapii dostavit, omluvte se, prosím, alespoň 48 hodin předem. Domluvíme se 
na jiném termínu. Pokud se omluvíte méně než 48 hodin před začátkem plánované 
psychoterapie, není již možné Váš termín obsadit jiným klientem. Žádáme Vás tímto o 
uhrazení propadlé psychoterapie v plné výši. 

 Cena psychoterapie je 690 Kč/60 minut, 990Kč/90 minut. 

Psychoterapeut v poradně Bílá medvědice ISNA-MSE® z.s. se striktně řídí kodexem 
Evropské asociace pro psychoterapii (https://czap.cz/Eticky-kodex).  

 Primární povinností psychoterapeutů je respektovat důvěrnost informací získaných od 
osob v průběhu své psychoterapeutické práce. 

 Informace, které se psychoterapeut dozví od klienta v souvislosti 
s psychoterapeutickým procesem, nesděluje nikomu mimo terapeutický tým (tým 
pracovníků Poradny Bílé medvědice). Informace o klientovi jsou sdělovány pouze 
v rámci konzultací na týmových schůzkách a slouží k sestavování nejvhodnějšího 
terapeutického plánu pro konkrétního klienta (v rámci uceleného a také individuálního 
přístupu ke každému klientovi).  

 Klient je oprávněn požadovat, aby o něm terapeut některé informace nesděloval žádné 
jiné osobě z terapeutického týmu Poradna Bílá medvědice. 

 Při poskytování služeb dodržují psychoterapeuti nejvyšší standardy své profese. 

 Všichni terapeuti sdílí odpovědnost za udržování vysoké úrovně kompetencí v zájmu 
veřejnosti a profese jako celku. 

 Morální a etické zásady chování psychoterapeutů jsou stejnou měrou jejich osobní 
záležitostí jako pro jakéhokoliv jiného občana, s výjimkou případů, kdy by mohly 
ohrozit plnění pracovních povinností nebo snížit důvěru veřejnosti v psychoterapii a 
psychoterapeuty. 

 Psychoterapeuti respektují integritu a chrání zájmy lidí a skupin, se kterými pracují. 

 Psychoterapeuti jednají s ohledem na potřeby, odlišné kompetence a povinnosti svých 
kolegů psychoterapeutů, psychologů, lékařů a pracovníků jiných profesí. 

 Při vývoji, publikování a využívání psychoterapeutických nebo psychologických 
diagnostických technik psychoterapeuti usilují o prosazování nejlepších zájmů a 
prospěchu klienta. 

 


