
 

 

 

Počty setkání 

 

Cena celkem  Vymezení aktivit v rámci 

projektů 

1. vstupní motivační 

setkání 

2. – 3. setkání 

 

Zdarma  

4. – 7. setkání  300 Kč/jednotlivec 

300 Kč/dítě + rodič 

500 Kč/pár 

● Mapování potřeb dětí 

individuální formou a 

psychologické 

poradenství pro děti a 

dospívající. 

● Vztahové, výchovné a 

psychologické 

poradenství pro rodiče 

● Multidisciplinární řešení 

situace v rodině (setkání 

více odborníků 

s rodinou). 

● Podpora dítěte 

ohroženého duševní dg. 

nebo s duševní dg. a jeho 

rodiče/rodičů. 

8. setkání – dle potřeb 

klienta 

600 Kč/jednotlivec 

600 Kč/dítě + rodič 

1 000 Kč/pár 

Max. 12 setkání  400 Kč za celý program/dítě 

v případě sourozenců na 

druhé dítě sleva 50% 

Účast dětí na skupinovém 

programu Dětský průvodce 

rozvodem® nebo  

Gym – seberozvojová skupina 

pro mladé.  

Kurz  

 

 

600Kč za celý program/rodič 

1.000Kč/v případě párů nebo 

manželů 

Kurz Devatero úspěšného rodiče 

aneb kurz Efektivního 

rodičovství.  

Sebezkušenostní 

programy - besedy pro 

ZŠ a SŠ 

V rámci Olomouce 2.000Kč  

Mimo Olomouc, ale v rámci 

OLK 2.500Kč, JMK 

3.000Kč 

Témata programů emoce, rozpad 

rodiny a nebo duševní nesnáze. 

(nejsme plátci DPH), Platný ceník od 21. 06. 2022  

 

 



 

 

 

 

Platební údaje:  

Způsob úhrady: bankovním převodem, Variabilní číslo: rok/měsíc, zpráva pro příjemce: 

jméno a příjmení účastníků 

Potvrzení o provedené platbě zašlete prosím na e-mail info@jakdal.eu, popř. jej přineste v 

papírové či elektronické podobě s sebou na setkání. 

Platba v hotovosti je možná pouze po předchozí domluvě, vždy před zahájením sezení. 

 

Storno podmínky pro klienty: 

Úvodní a další 2 bezplatné konzultace:  

U úvodního setkání a dále u dalších dvou setkání, které jsou bezplatné, je storno podmínka 

nastavena tak, že v případě neomluvení se ze setkání vůbec nebo v intervalu méně než 6 

hodin, dojde ke stržení jedné bezplatné konzultace.   

Další návazné konzultace: 

1. Pokud klient zruší naši schůzku/setkání více jak 24 hodin předem, neplatíte žádný storno 

poplatek.  

2. Pokud klient zruší naši schůzku/setkání  méně jak 24 hodin předem, účtujeme za ni 50% 

z ceny. 

3. Pokud klient zruší naši schůzku/setkání méně jak 6hodin předem, účtujeme za ni 100% 

z ceny. 

Storno podmínky pro kurzy a skupinová setkání:  

1. Pokud klient zruší svoji účast na kurzu a skupinovém setkání 14 dnů předem, neplatí žádný 

storno poplatek.  

2. Pokud klient zruší svoji účast na kurzu a skupinovém setkání méně než 14 dnů předem, 

účtujeme za to 50% z ceny. 

3. Pokud klient zruší svoji účast na kurzu a skupinovém setkání 7 dnů předem, účtujeme za to 

100% z ceny.  

     

  Bc. Tereza Vránová, předseda výboru Jak Dál?z.s. 
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