
INFORMAȚII PENTRU CLIENT 

Psihoterapia este un proces prin care problemele psihologice sunt tratate prin  comunicare și 

relaționarea dintre o persoană și un profesionist instruit în domeniul sănătății mintale. 

Scopul psihoterapiei este de a ajuta oamenii să-și depășească dificultățile și provocările vieții. 

 

U-Clinic oferă o primire călduroasă și de susținere tuturor clienților noștri. Începerea psihoterapiei 

este un pas esențial către conștiința de sine și o viață împlinită, fericită. Sperăm că acest document 

răspunde la orice întrebări ați putea avea.  

Vă rugăm să citiți cu atenție înainte de a da acceptul. Dacă aveți întrebări, nu ezitați să ne contactați. 

 

PROGRAMAREA INIȚIALĂ 

Când solicitați consiliere, vă vom oferi o programare inițială, cunoscută și sub numele de sesiune de 

evaluare. Scopul acestei sesiuni este de a evalua, împreună cu un consilier, dacă consilierea la U-Clinic 

este un lucru bun pentru Dvs. în acest moment. 

Vom discuta motivele pentru care solicitați consiliere și vă vom oferi informații despre serviciile 

noastre. O sesiune de evaluare ar putea fi condusă de un consilier diferit de cel care va rula sesiunile 

obișnuite, în cazul în care decideți să continuați cu consilierea. 

Vă rugăm să sosiți la timp (nici  mai devreme, nici mai târziu) pentru toate ședințele. O ședință/sesiune 

durează 50 de minute. Dacă ajungeți mai devreme, este posibil ca sesiunea anterioară să fie încă în 

desfășurare și nu vă vom putea lăsa să intrați în clădire.  Dacă veniți însoțit de o altă persoană, vă 

rugăm ca persoana care vă însoțește să aștepte în afara clădirii, deoarece sala de așteptare este doar 

pentru clienții noștri. Toate aceste reguli pentru a proteja confidențialitatea clienților noștri. 

ATENȚIE: În conformitate cu restricțiile actuale ale guvernului irlandez, toate sesiunile de consiliere 

vor avea loc acum online - vă rugăm să contactați biroul nostru pentru mai multe informații despre 

regulile actuale. 

ONLINE 

În timpul sesiunilor noastre online, folosim un software de telemedicină compatibil HIPPA denumit 

DOXY. Când participați la o sesiune online, vă rugăm să vă conectați în sala de așteptare cu 5minute 

mai devreme și să așteptați cu răbdare până când consilierul va deschide camera. 

Linkul pentru ședința online: https://togetherrazem.doxy.me 

 

 

TAXELE DE CONSILIERE 

Programare inițială (1-3 sesiuni) - 50 € de persoană pe sesiune 

Psihoterapie individuală - 50 € de persoană pe sesiune / 25 € cu 50% reducere în urma unei aplicații 

reușite (a se vedea mai jos) 

 

https://togetherrazem.doxy.me/


Ședințele de psihoterapie a proiectului "Nu ești singur" - 2021/2022 au loc ONLINE și sunt GRATUITE 

Doar 6 sedinte sunt gratuite! 

 

METODA DE PLATĂ 

Trebuie să plătiți în avans pentru primele 3 sesiuni. Vă rugăm să efectuați un transfer bancar în 

contul bancar al Centrului Together-Razem, IBAN: IE10AIBK93638346461002. Vă rugăm să includeți 

numele de familie ca referință și confirmarea transferului prin e-mail către info@together-razem.org 

De asemenea, puteți plăti direct pe site-ul nostru www.together-razem.org  sau folosind PayPal 

(adresa de e-mail: info@together-razem.org  sau link rapid: www.paypal.me/uclinic). 

Plata în avans este necesară și a fost introdusă din cauza unui număr mare de anulări. Plata trebuie 

să fie primită de Centrul Together-Razem cu cel puțin 48 de ore înainte de sesiune; în caz contrar, 

sesiunea nu va avea loc. 

50% REDUCERE LA CONSILIERE 

După ce a avut loc consultarea inițială, puteți solicita o reducere de 50% dacă sunteți fără servici, 

aveți probleme de sănătate datorită cărora nu puteți avea un servici, venitul săptămânal este sub 

350 € sau vă aflați într-o situație financiară dificilă. Cererea trebuie depusă împreună cu toate 

documentele aplicabile, cum ar fi dovada venitului familiei DVs. Veți primi o decizie la solicitarea Dvs. 

în termen de 14 zile lucrătoare. 
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