Psychoterapeutické centrum POD KROVY
www.podkrovy.cz

CENÍK SLUŽEB A PODMÍNKY SPOLUPRÁCE
Mgr. Jana Kučerová
Individuální setkání (psychoterapie, poradenství, krizová intervence)
prodloužená konzultace
konzultace prostřednictvím skype
o víkendech a svátcích
Krizová intervence a poradenství po telefonu - pouze pro mé klienty
Skupiny, semináře, workshopy
Skupina Anonymní matky (společně s Vlaďkou Bartákovou)
Skupina Večerní relaxace (čtvrtky 18:30-20 hod)
pro mé klienty v terapii
Praktická pozitivní psychosomatika - osmitýdenní kurz
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50 minut
80 minut
50 minut
50 minut
30 minut

800 Kč
1200 Kč
800 Kč
1500 Kč
500 Kč

1 setkání
1 setkání
1 setkání
celý kurz

300 Kč
250 Kč
150 Kč
2600 Kč

Objednejte se předem e-mailem: jana.kucerova@podkrovy.cz nebo SMS tel. 602 966 819.
K dispozici v POD KROVY bývám dle domluvy, obvykle v úterky a čtvrtky.
Počet setkání, délka a frekvence spolupráce záleží na domluvě, individuální situaci a
potřebách klienta - od jednoho setkání (poradenství, krizová intervence) až po dlouhodobé
pravidelné vedení (psychoterapie, rozvoj osobnosti).
Služby jsou hrazeny přímou platbou, nemám smlouvu se ZP. Platba probíhá v hotovosti při
setkání nebo předem na účet: 670100-2214791476/6210 (mBank).
Přeobjednání nebo zrušení Individuálního sezení či účast na skupině provádějte, prosím, v
co největším předstihu, nejpozději 24 hodin předem. Později zrušená či zmeškaná setkání
jsou účtována, jako kdyby setkání proběhlo. Pozdější změny neumožňují čas či místo na
skupině rezervované pro Vás nabídnout někomu jinému. Děkuji za pochopení.

Mgr. et Mgr. Vlaďka Bartáková, PhD.
Konzultace / psychoterapeutické poradenství / terapie

60 minut
1000 Kč
90 minut
1500 Kč
Konzultace / poradenství po Skype
60 minut
1000 Kč
Konzultace po telefonu – v předem domluveném čase
30 minut
500 Kč
Konzultace / poradenství týkající se rodičovství - u Vás doma za přítomnosti dítěte
 3000 Kč
Délka 2,5 hodiny, v ceně je seznámení se předem s Vašimi tématy (Váš e-mail, co je u vás
často náročné, s čím si při výchově nevíte rady, s jakými konkrétními situacemi se potýkáte...),
přímá práce s rodičem, dítětem,
mimo Prahu + cestovné cca 250,- Kč navíc za každých 20 km, případně individuálně.
Skupiny, semináře, workshopy
Skupina Anonymní matky (společně s Janou Kučerovou)
1 setkání
300 Kč
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Objednejte se předem e-mailem: vladka.bartakova@podkrovy.cz nebo SMS tel: 775 955 854
K dispozici v POD KROVY bývám dle domluvy, obvykle v pondělky a středy.
Úhrady probíhají na místě v hotovosti.
Přeobjednání nebo zrušení domluvené konzultace provádějte, prosím, v co největším
předstihu, nejpozději 24 hodin předem. Zrušení provedená v kratším čase než 24 hodin před
setkáním, jsou účtována, jako kdyby setkání proběhlo. Zrušení později neumožňuje čas, který
byl věnovaný pouze Vám, obsadit jinak. Děkuji za pochopení.

