
Ceník a podmínky spolupráce

Nabízené služby probíhají po předchozím telefonickém objednání (v případě nezletilých zákonným 
zástupcem) na telefon uvedený v kontaktech.

Obvyklá doba sezení je 60 min. 
Počet setkání záleží na společné dohodě, která vyplývá z vaší potřeby a mého doporučení. 
Poznámka: služby pro děti a dospívající probíhají vždy v součinnosti s rodiči, forma spolupráce se 
domlouvá na prvním sezení. Na prvním setkání s nezletilým je nezbytná přítomnost rodiče.

Každé sezení je důvěrné, se zachováním mlčenlivosti a diskrétnosti, v prostředí s bezpečnou atmosférou. 

Služby jsou hrazeny přímou platbou na místě a nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami.
Platby se hradí předem, to znamená, že u první návštěvy se hradí platba za tu aktuální + platba na další 
(druhé) sezení. Po druhém sezení se hradí to následující.

Klient má možnost bezplatně zrušit sezení do 12.00 pracovního dne, který předchází domluvenému sezení. 
Pokud se klient z jakéhokoliv důvodu v tomto čase neomluví, je za zmeškané sezení účtována plná cena. 

Ceny jsou uváděné za 60 min

Psychoterapeutické sezení pro nezletilé 500,-

Psychoterapeutické sezení pro dospělé 1250,-

 - v případě, že přicházíte s písemným doporučením jiného lékaře, bude Vám snížena cena na 750,-

Koučink 

Psychoterapeutické sezení pro pár 1550,-

pro dospívající 14-18 let 1000,- 

Koučink pro dospělé 2000,- 

Koučink pro firemní klienty 2800,- 

Mentorink pro dospělé 2000,-

ACCESS BARS® terapie pro dospívající 14-18 let a dospělé za sezení 1500,- (doba sezení je 

individuální, od 60 do 90 min)
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Psychoterapeutická poradna | Jičín 506 01, B. Němcové 133 – Duhová medicína (v objektu bývalých městských lázní) 
Psychoterapeutická poradna | Mladá Boleslav 293 01, Rezidence Havlíčkova 1490 (prostory Fyzioterapie MT)
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