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Regulamin zajęć grupowych: 

1. Na zajęcia członkowie społeczności terapeutycznej zgłaszają się trzeźwi. W sytuacji zgłoszenia się na zajęcia 

pod wpływem alkoholu i/lub innych środków psychoaktywnych pacjent zostaje wyproszony z udziału w zaję-

ciach grupowych. Terapeuta prowadzący pacjenta w kontakcie indywidualnym podejmuje decyzję o konty-

nuowaniu przez niego udziału w zajęciach grupowych.  

2. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia alkoholu i/lub innych środków psychoaktywnych na teren poradni. 

3. Na całym terenie, na którym znajduje się poradnia jaki w samym budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia 

papierosów (w tym również papierosów elektronicznych). 

4. Każdy członek społeczności terapeutycznej zobowiązany jest do zachowania tajemnicy osób i spraw omawia-

nych podczas terapii. 

5. Na zajęcia grupowe członkowie społeczności terapeutycznej zgłaszają się punktualnie. Nie zgłoszone do reje-

stracji/ terapeuty spóźnienie może skutkować wyproszeniem z trwających już zajęć terapeutycznych. Zajęcia 

trwają 90 min.  

6. Na zajęciach grupowych każdego członka społeczności terapeutycznej obowiązuje zakaz stosowania agresji 

słownej i fizycznej.  

7. Każdy członek społeczności terapeutycznej zobowiązany jest, aby zwracać się do innych uczestników zajęć gru-

powych z szacunkiem. Nie należy używać wulgarnych słów, oceniać i krytykować pozostałych członków grupy. 

8. Każdy członek społeczności zobowiązany jest do wyłączenia telefonu komórkowego na czas trwania zajęć. In-

formacje o oczekiwaniu na ważny telefon należy zgłosić osobie prowadzącej na początku zajęć.  

9. Każdy członek społeczności terapeutycznej zobowiązany jest na czas trwania zajęć grupowych do powstrzyma-

nia się do spożywania posiłków, żucia gumy i przyjmowania leków. 

10. W sytuacji nieobecności pacjenta w danym dniu na zajęciach terapii grupowej, każdy członek społeczności 

terapeutycznej zobowiązany jest do poinformowania rejestracji/terapeuty o nieobecności oraz do zrealizowa-

nia zaległego materiału poprzez uczestniczenie w zajęciach grupowych obejmujących niezrealizowany temat 

w następnym cyklu grupy.  

11. Na czas trwania leczenia w poradni każdy członek społeczności terapeutycznej zobowiązany jest do niewcho-

dzenia w związki intymne i biznesowe z innymi pacjentami.  

12. Każdy członek społeczności terapeutycznej zobowiązany jest do przestrzegania porządku na terenie poradni 

oraz o dbanie o porządek w sali terapeutycznej zarówno w trakcie jak i po zakończeniu zajęć.  
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