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TERAPEVTSKI DOGOVOR O SVETOVANJU - TERAPIJI 

 

 

Dogovor velja kot podlaga za svetovalno – terapevtsko delo med 

naročnikom in izvajalcem in stopi v veljavo z izvedbo prve storitve. 

 

Naročnik storitve: 

Osebni podatki: …………………………………………………………………………….. 

Naslov: ………………………………………………………………………………………... 

Datum rojstva: ………………………………… Telefon: …………………………………. 

Elektronski naslov: ………………………………………………………………………….. 

 

 

ZAUPNOST IN VAROVANJE PODATKOV 

Vse informacije, posredovane v terapevtskem ali svetovalnem pogovoru, so 

zaupne narave, zadržane med osebami, ki so prisotne na obravnavi in jih 

izvajalec varuje po zakonu o varovanju osebnih podatkov. 

 

 

SPOŠTOVANJE STROKOVNOSTI DELA 

Izvajalec se zavezuje, da svoje delo opravlja strokovno odgovorno in v skladu 

z veljavnimi načeli strokovne etike. 

Z izbiro terapevta in sklenitvijo terapevtskega/ svetovalnega dogovora, 

naročnik sprejema strokovnost in izkušnje izvajalca kot podlago svojega 

zaupanja za sodelovanje. Z vsakim dogovorom za naslednje srečanje 

naročnik potrdi zaupanje v ustreznost vodenja opravljenega dela. 

 

 

PROSTOVOLJNOST IN ODGOVORNOST ZA SPREMEMBE 

Naročnik v svetovalni ali terapevtski proces vstopa prostovoljno in sprejema 

dejstvo, da izvajalec storitve (svetovalec, terapevt) prispeva svojo strokovnost, 

ne more pa prevzemati odgovornosti za opravljene ali neopravljene 

spremembe, ki sledijo procesu svetovanja ali terapije. Naročnik sprejema 

odgovornost za vplive informacij, ki ji posreduje, in sprejema dejstvo, da so 

izidi vnaprej nepredvidljivi in da bodo opravljene spremembe zaradi osebne 

izbire in odgovornosti. 
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Naročnik je seznanjen, da: 

 terapija ni primerna za duševne bolnike in osebe z motnjami obnašanja; 

 ni primerna za osebe, ki jim je odvzeta upravljalna sposobnost,  

 mladoletne osebe se terapije udeležijo skupaj s starši,  

 terapija in procesi niso zamenjava za medicinsko pomoč pri boleznih in 

težavah, 

 izvajalec ne postavlja nobene medicinske diagnoze, ampak se na 

terapiji ozaveščajo vzroki za težave, energijske blokade in skozi vodene 

procese razrešujejo in ozaveščajo možni vzroki za težave, s čimer se 

krepi proces samozdravljenja. 

 

Naročnik  lahko iz procesa svetovanja ali terapije kadarkoli prostovoljno 

izstopi. Prav tako lahko proces prekine izvajalec, če ugotovi, da proces ne 

poteka v okvirih, ki zagotavljajo izvajanje svetovalne ali terapevtske pomoči. 

 

DOGOVOR ZA SVETOVANJE - TERAPIJO 

Prvo svetovalno/ terapevtsko srečanje traja 90 minut. Za čas in obseg 

nadaljnjih svetovanj se dogovorimo sporazumno sproti ali vnaprej. Število 

srečanj lahko glede na dinamiko poteka procesa v skupnem dogovoru 

spreminjamo. 

 

 

S spodnjim podpisom jamčim, za pravilnost svojih podatkov, da razumem 

zgoraj navedeno in se z navedenim tudi strinjam. 

  

  

 

 

 

Datum:  …………………………………… 

 

 

………………………………….               ………………………………. 

Izvajalec:              Naročnik   
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