CENIK * in POGOJI POSLOVANJA **
PREVENTIVA IN SVETOVANJE
INDIVIDUALNO SVETOVANJE , ODRASLI - 50 min
35 e
SVETOVANJE IN IGRALNE URICE OTROCI IN MLADOSTNIKI- 40 do 50 min ( odvisno
25 e do 35 e
od starosti in potreb otroka)
SVETOVANJE ZA PARE – 90 min
55 e
DRUŽINSKO SVETOVANJE – 90 do 110 min
65 e
Individualni, skupinski in posebni intenzivni PREVENTIVNI PROGRAMI ZA ODRASLE POSAMEZNIKE, PARE in
DRUŽINE
ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG IN OSEBNA RAST - INDIVIDUALNO
Mesečno
Enkratno
plačilo
plačilo –
15%
popust
o 12 individualnih srečanj v trajanju 50 min v obdobju 3 mesecev
120 e
304 e
/mesec
o

24 individualnih srečanj v trajanju 50 min v obdobju 6 mesecev

ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG IN OSEBNA RAST – SKUPINSKE DELAVNICE

120 e/
mesec

608 e

Mesečno plačilo delavnic

o

redna tedenska srečanja v trajanju 90 min , kontinuirano v obdobju 10
mesecev

100e /mesec

o

redna srečanja na 14 dni, 12 srečanj v trajanju 90
min , kontinuirano v obdobju 6 mesecev

50 e /mesec

o

mesečna srečanja - 9 mesečnih srečanj v trajanju 5 ur /sobote, kontinuirano
v obdobju 9 mesecev

60 e /mesec

UMIK, SPROSTITEV, ČUJEČNOST IN REGENERACIJA

Cena
programa

Preventivne celodnevne umetnostno-terapevtske in logoterapevtske delavnice v
Družinskem centru Izidina izba –v trajanju 8 h

65
e/delavnico

Preventivni- svetovalno - regenerativni vikend za pare. Vključuje podporno
sprostitveno plesno-gibalno terapijo (2 terapevtski uri) in logoterapijo (1
terapevtsko uro) , 1 nočitev in bivanje v Družinskem centru Izidina Izba (prihod ob 14
uri; odhod naslednji dan ob 17 uri).
Preventivni program Družinski igralni dan - 8 ur, do 5 oseb. Program vključuje prvine
umetnostnih terapij in logoterapije s poudarkom na povezovanju in harmonizaciji
družine ter skupno pripravo obroka iz sestavin po izboru družine, ki jih družina
prinese s seboj in tistih, ki so na voljo v Družinskem centru Izidina izba. O poteku,
željah in vsebinah se predhodno dogovorimo preko skypa ali zooma.

170 e
/vikend

15%

180 e /igralni
dan (doplačilo

15%

za dodatne
osebe 15
e/osebo).

Popust ob
plačilu
štirih ali
več
terminov.
15%

Posebni individualni, skupinski in intenzivni PREVENTIVNI PROGRAMI ZA OTROKE IN
MLADOSTNIKE- tematska področja zdravje, gibanje in socialno emocionalni razvoj;
čustveno opismenjevanje in reševanje problemov; sprostitvena vzgoja, čuječnost in
logoterapevtske prvine; razvoj posebnih talentov in ustvarjalnosti; posebni programi za
ranljive skupine; vsi programi vključujejo umetnostno terapevtske in logoterapevtske
prvine;
TEDENSKA INDIVIDUALNA SREČANJA v TRAJANJU 50 MIN - kontinuirano v obdobju 10
mesecev (september do junij).

Mesečno plačilokontinuirana udeležba
10 mesecev

TEDENSKA INDIVIDUALNA SREČANJA v TRAJANJU 90 MIN - kontinuirano v obdobju 10
mesecev ( september do junij )

105 e/mesec

TEDENSKA SKUPINSKA SREČANJA v TRAJANJU 50 min kontinuirano v obdobju 10
mesecev ( september do junij)

57 e/mesec

TEDENSKA SKUPINSKA SREČANJA v TRAJANJU 90 MIN kontinuirano v obdobju 10
mesecev (september do junij.

70e /mesec

CELODNEVNE PREVENTIVNE DELAVNICE (6UR) in drugi PREVENTIVNI PROGRAMI

60e do 90 e/ dan (
odvisno od programa,
vsebin in števila
izvajalcev )

POČITNIŠKI PROGRAMI

85 e /mesec

*Na podlagi 94. člena ZDDV -1 DDV ni obračunan.
**POGOJI POSLOVANJA: Na podlagi predhodnega dogovora vam izdamo in pošljemo račun, ki ga poravnate tako,
da znesek plačila storitev nakažete na TRR SI56 6100 0002 1942 911 (odprt pri DH d.d.). Srečanja se plačujejo
najmanj za eno uro vnaprej oziroma v skladu s sprejetim dogovorom ( za dogovorjen terapevtski ciklus, ipd.).
Načeloma, če je le mogoče, zagotavljamo stalne termine. Dogovorjeni termin je potrebno odjaviti do 48 ur pred
terminom, v nasprotnem terminu se termin obračuna kot da je bil realiziran in je plačljiv po veljavnem ceniku. V
kolikor je termin pravočasno odjavljen, vam v kolikor to želite, takoj ko je mogoče zagotovimo nadomestni
termin.
Za predplačilo 4 ali več srečanj omogočamo popust, ki je naveden v ceniku
Pri skupinski terapiji se posameznik zaveže k udeležbi v celotnem ciklu, ki je opredeljen v terapevtskem dogovoru
ter tudi k plačilu vseh srečanj.

