
Psychoterapia
Mental

Cennik usług psychologicznychCennik usług psychologicznych

Mental mentalcare.expert@gmail.com 575 176 665

Konsultacja psychologiczna                                                                |                                                                                                Od   160 zł/50 min

Konsultacja seksuologiczna (pierwsza wizyta)                  |                                                                                                Od   200 zł/60 min

Konsultacja seksuologiczna (kolejna wizyta)                      |                                                                                                Od  180 zł/50 min

Terapia uzależnień/ współuzależnienia dla
młodzieży i dorosłych                                                                                                                          

     
|
                                                                              

Od   160 zł/50 min

Interwencja kryzysowa                                                                                                                    
     
|
                                                                              

Od  180 zł/60 min

Porada psychologiczna telefoniczna                                          |                                                                                                 Od   160 zł/50 min

Poradnictwo dla rodziców                                                                                                                   
     
|
                                                                              

200 zł/60 min

Poradnictwo psychologiczne                                                             |                                                                                                          160 zł/50 min

Psychoterapia indywidualna                                                                                                             
     
|
                                                                              

Od   160 zł/50 min

Terapia małżeńska/ par                                                                              |                                                                                                          280 zł/80 min

Terapia rodzinna / par prowadzona przez dwóch
psychoterapeutów                                                                                                             

     
|
                                                                              

450-550 zł
/80 min

Terapia rodzinna                                                                                             |                                                                                                          300 zł/80 min

Diagnoza preferencji zawodowych/doradztwo
zawodowe                                                                                                        

     
|
                                                                              

wyniki pisemne 250 zł
z omówieniem 380 zł
/70-80 min

Diagnoza inteligencji emocjonalnej 
     
|
                                                                              

wyniki pisemne 250 zł
z omówieniem 380 zł
/70-80 min

Diagnoza osobowości                                                                                                       
     
|
                                                                              

wyniki pisemne 250 zł
z omówieniem 380 zł
/70-80 min

Diagnoza zaburzeń osobowości 
     
|
                                                                              

wyniki pisemne 250 zł
z omówieniem 380 zł
/70-80 min

Diagnoza zaburzeń lękowych                                                                                                
     
|
                                                                              

wyniki pisemne 200 zł
z omówieniem 320 zł
/50-60 min
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Diagnoza depresji 
     
|
                                                                              

wyniki pisemne 200 zł
z omówieniem 320 zł
/50-60 min

Diagnoza doświadczania stresu i radzenia sobie z
nim 

     
|
                                                                              

wyniki pisemne 200 zł
z omówieniem 320 zł
/50-60 min

Diagnoza impulsywności i skłonności do ryzyka                                                                                                        
     
|
                                                                              

wyniki pisemne 200 zł
z omówieniem 320 zł
/50-60 min
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Diagnoza do celów orzeczeń, zus, sądu itp.                           |                                                                                                           500-900 zł

Diagnoza dojrzałości szkolnej i ocena
funkcjonowania dziecka społeczno-emocjonalnego
w sytuacji okołorozwodowej                                                                                                 

     
|
                                                                              

od 600 zł

Wizyta domowa psychologa                                                                                                                  
     
|
                                                                              

300 zł/50 min

Wydanie opinii (psychologa, seksuologa)                                |                                                                                                            250 zł

Zaświadczenie o liczbie odbytych wizyt                                                                                                             
     
|
                                                                              

120 zł

Zaświadczenie ( wydłużenie czasu pisania egzaminów,
rekonstrukcja piersi , tokofobia , operacje plastyczne ,
adopcja )

     
|
                                                                              

200 zł

Opiniowanie dla osób niebinarnych, transpłciowych                                                                                                       
     
|
                                                                              

od 250 zł

Cennik usług pedagogicznychCennik usług pedagogicznych
Diagnoza pedagogiczna  (3-4 spotkania )                                 |                                                                              160 zł/ 1 spotkanie - 50 min

Terapia pedagogiczna                                                                               |                                                                                                            160 zł/50 min

Pisemna opinia pedagogiczna (Orzeczenie)                           |                                                                                                            180 zł

Terapia pedagogiczna w środowisku (dom, szkoła)                                                                                                                      
     
|
                                                                              

200 zł/50 min

Ocena ryzyka dysleksji wraz pisemną opinią 3h (3
spotkania)

     
|
                                                                              

400 zł/3
spotkania

LogopedaLogopeda
Terapia logopedyczna                                                                              |                                                                                                            130 zł/45 min

konsultacja logopedyczna                                                                  |                                                                                                            100 zł/35 min


