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I Misja i zasady pracy Poradni
1. Misja Poradni Psychologicznej: Poradnia pełni swoją misję poprzez kontakt ze
studentami i doktorantami

z niepełnosprawnością Uniwersytetu Wrocławskiego w

celu promowania zdrowia psychicznego oraz zapewnienia pomocy psychologicznej
osobom potrzebującym - zgodnie z zasadami najnowszej wiedzy naukowej
i praktycznej, w sposób chroniący dobro osób korzystających z pomocy i respektujący
ich prawa.
2. W pracy kierujemy się fundamentalnymi zasadami humanistycznymi zawartymi w
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ oraz Konwencji ONZ o Prawach Osób
Niepełnosprawnych (tekst Konwencji DZ. U. z dnia 25 października 2012 r., poz.
1169).
3. Kluczowe zasady naszej pracy to: zasada poszanowania godności i indywidualności
jednostki, zasada odpowiedzialności i rzetelności (przygotowanie do zadań, skupienie
na problemie, zachowanie stosownego dystansu w relacji z klientami Poradni),
zasada przestrzegania tajemnicy zawodowej i poufności.
4. Ujawnienie informacji objętych tajemnicą zawodową jest dopuszczalne wówczas,
gdy:
a. występuje lub może wystąpić zagrożenie zdrowia, życia, bezpieczeństwa
klienta lub innych osób,
b. zachowanie tajemnicy zawodowej może prowadzić do naruszenia prawa,
c. ujawnienie poufnych informacji innej osobie lub instytucji jest niezbędne w
procesie terapii i/lub leczenia.
II Cele i zadania Poradni Psychologicznej
5. Podstawowym celem Poradni jest udzielanie wsparcia i pomoc w zakresie radzenia
sobie w sytuacjach nowych i trudnych, rozpoznawanie problemów i ustalanie form
pomocy.

a. konsultacje w Poradni nie stanowią terapii, tj. nie zastępują długoterminowego
kontaktu terapeutycznego opartego o regularne spotkania.
b. podczas konsultacji psycholog może zarekomendować wizytę u lekarza
psychiatry, kontakt z placówką psychiatryczną, placówką służby zdrowia lub
poradnią psychologiczną.
6. W Poradni skupiamy się na analizie i interpretacji zachowań rozumianych jako
komunikat i kompensacja potrzeb.
7. Druga grupa zadań Poradni to działania psychoprofilaktyczne w zakresie zdrowia
psychicznego i rozwoju osobowości młodych dorosłych, prowadzone wśród
studentów i doktorantów z niepełnosprawnością.
8. Zadania wskazane w punkcie 5 i 6 są realizowane w formie indywidualnych
konsultacji, na które obowiązuje rejestracja. Rejestracja na wizytę do psychologa
odbywa się drogą mailową na adres alina.czapiga@uwr.edu.pl
9. Zadania wskazane w punkcie 7 planujemy realizować w formie warsztatów, na które
będzie prowadzona rekrutacja.
10. Przed skorzystaniem z oferty Poradni Psychologicznej student i doktorant wyraża
pisemną zgodę na uczestnictwo w konsultacjach. Jednocześnie osoba prowadząca
konsultacje jest zobowiązana do zadbania o ochronę danych osobowych studenta i
doktoranta korzystającego z Poradni.
11. Niepodpisanie zgody uniemożliwia korzystanie z oferty Poradni.
12. W ciągu semestru student lub doktorant może skorzystać z konsultacji w wymiarze 3
spotkań.
13. Poradnia zapewnia całkowitą anonimowość i poufny charakter wizyty.
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