TERAPEVTSKI DOGOVOR ZA ČLANE PSIHOTERAPEVTSKE SKUPINE
1. Da bodo redno obiskovali srečanja skupine. Svoj izostanek je potrebno sporočit osebno, po
telefonu ali pisno terapevtu najmanj en dan pred srečanjem. Opravičeni izostanki so:
bolezen, redni letni dopust. Trije neopravičeni izostanki so razlog za izključitev člana iz
skupine.
2. Da zaupnih podatkov, ki jih bodo izvedeli v skupini, ne bodo iznašali izven skupine.
3. Da konfliktov začetih v skupini, ne bodo nadaljevali izven skupine.
4. Da v skupini ne bodo govorili o odsotnih članih.
5. Da se ne bodo povezovali v neformalne skupine.
6. Da na srečanjih ne bodo uživali alkohola, nikotina, drog in pomirjeval.
7. Da bodo aktivno delovali in sodelovali v skupini.
8. Da bodo pravočasno obvestili skupino o kršiteljih terapevtskega dogovora.
9. Da na srečanjih ne bodo uporabljali mobilnega telefona.
10. Da bodo o svojih pomembnih življenjskih odločitvah (poroka, razveza, menjava službe, študija
in drugo visoko stresnih situacijah) predhodno govorili in jih obravnavali v skupini.
11. Da odhod iz skupine najavijo vsaj tri mesece prej.
12. Da se po izstopu iz skupine ne bodo poskušali ponovno vključiti vanjo.
13. Da ne bodo istočasno vključeni v več skupinskih psihoterapevtskih procesov (in drugih oblik
zdravljenja).
14. Da bodo omogočili vključitev v skupino novim zainteresiranim članom.
15. Da bodo študentom omogočili opazovalno prakso psihoterapevtskega procesa, ki traja
okvirno od šest mesecev do enega leta.
16. Da bodo na koncu meseca plačevali za tekoči mesec dogovorjen znesek. Plačilo se poravna
tudi v primeru izostanka iz skupine. Terapevt skupine si pridržuje pravico, da v skladu s
porastom življenjskih stroškov, zvišuje ceno. Prav tako terapevt ima pravico članom, ki
objektivno ne zmorejo plačevati polno ceno, zaračunati nižjo ceno.
17. Okvirni čas terapevtskega procesa v skupini traja od tri do pet let.

Terapevt skupine se zavezuje, da bo, v okviru svojih profesionalnih in etičnih norm, nudil podporo
članom skupine pri njihovem uresničevanju terapevtskih ciljev.
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