
 

Kontrakt terapeutyczny  

Rodzice, którzy decydują się na realizowanie Sądowej Terapii Rodzinnej w Fundacji 

POMOCOWNIA, są zobowiązani do zapoznania się i podpisania niniejszego Kontraktu. 

Zasady ogólne 

1. Terapia, która jest objęta niniejszym kontraktem to system oddziaływań dotyczący 

dziecka, jego rodziców/opiekunów a także wszystkich osób, które są zaangażowane w 

problem. 

2. Głównym celem Sądowej Terapii Rodzinnej jest wsparcie dziecka/dzieci poprzez pracę z 

całym systemem rodzinnym. Praca terapeutyczna dostosowana jest do możliwości 

rozwojowych dziecka. 

3. Terapia jest zlecona przez Sąd w ramach Postanowienia lub Wyroku. 

4. Z każdą Rodziną pracuje Zespół psychologów i terapeutów  

zatrudnionych/współpracujących z Fundacją. 

5. Zespół terapeutyczny pracuje pod stałą superwizją 

6. Terapia dla Rodzin jest poufna, to znaczy, że Sąd jest informowany o podjęciu, 

zakończeniu lub odstąpieniu od terapii, nie są jednak przekazywane do Sądu materiały ze 

spotkań terapeutycznych (notatki, opisy, wnioski). 

7. Fundacja nie przystąpi do terapii lub od niej odstąpi, jeżeli na którymkolwiek z etapów 

ujawni się występująca u któregokolwiek z członków Rodziny przemoc wobec dziecka 

i/lub aktywne, nie leczone uzależnienie.  

8. Sądowa Terapia Rodzinna stosowana przez naszą Fundację zawiera elementy mediacji 

terapeutycznej. 

9. Praca kończy się wypracowaniem porozumienia pomiędzy rodzicami, podpisaniem go 

wraz ze wskazówkami dotyczącymi dostosowania porozumienia do dalszych etapów 

rozwojowych dziecka.  

10. Końcowe porozumienie między rodzicami może być potwierdzone przez mediatora 

sądowego. 

 

Praca terapeutyczna 

Etap 1. Praca wstępna. 

Konsultacje indywidualne z rodzicami/opiekunami/osobami ważnymi dla dziecka oraz 

konsultacje z dzieckiem/dziećmi (maksymalnie 3 spotkania). Konsultacje służą ustaleniu 

celów terapii oraz planu terapeutycznego. 



Fundacja zastrzega sobie możliwość zaproszenia na konsultacje osób nie wymienionych w 

Postanowieniu, które mogą być jednak ważne w procesie pracy nad relacjami w Rodzinie 

Zespół terapeutów Fundacji określa i omawia z członkami Rodziny cele indywidualnej pracy 

terapeutycznej oraz ogólne cele pracy z daną Rodziną.  

Po zapoznaniu się i akceptacji celów pracy terapeutycznej przedstawiany jest i omawiany 

plan oddziaływań terapeutycznych wraz z proponowanymi formami, terminami i 

częstotliwością spotkań dla wszystkich osób zaangażowanych w proces terapii 

Etap 2. Właściwa praca terapeutyczna. 

W zależności od ustalonych celów oraz form pracy, mogą być to: 

- praca indywidualna  

- praca w diadzie (rodzic/dziecko) 

- praca w parze rodzicielskiej przy udziale jednego lub dwójki terapeutów  

 

Sprawy organizacyjne 

 

11. Koszty związane z terapią są zgodne z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie: 

fundacjapomocownia.pl 

12. W przypadku odwołania danej formy pracy później niż 24 godziny przed wizytą opłata nie 

jest zwracana. 

13. Należność za terapię  uiszczana jest przez rodzica/rodziców każdorazowo przed 

rozpoczęciem spotkania przelewem na konto. Opłata musi być zaksięgowana na min. 48 

godzin przed realizacją danej formy pracy . Brak wpłaty w tym terminie lub brak 

przesłania potwierdzenia wniesienia opłaty powoduje, że  dana forma pracy nie odbędzie 

się. 

14. Sesje terapeutyczne odbywają się w siedzibie Fundacji POMOCOWNIA 

15. Terapia trwa od kilku do kilkunastu miesięcy, w zależności od rodzaju i złożoności 

problemu  

16. Wszelkie zmiany kontraktu terapeutycznego powinny zostać poprzedzone 

wcześniejszymi ustaleniami i akceptacją obu stron. 

 

                              Podpis Rodzica, data                                                  Podpis Rodzica, data 
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