
 

 

Podmínky poskytování poradenství Nadačním fondem AutTalk Kateřiny Sokolové 
 

I. 
Fond poskytuje zájemcům  

- sociálně právní poradenství 
- výchovné poradenství 
- psychologické poradenství/konzultace 
- účast na setkání podpůrné rodičovské skupiny. 

 
II. 

Sociálně právní poradenství je poskytováno ve formě telefonických a mailových konzultací a je pro 
zájemce plně hrazeno fondem.  
Výchovné poradenství je poskytováno ve formě telefonických konzultací, osobních setkání a návštěv 
v místě bydliště zájemce.  
Osobní psychologické konzultace a setkání podpůrné rodičovské skupiny rodičovské skupinách se 
koná na předem oznámeném místě v Praze.   
 

III. 
Pokud se fond rozhodne zájemce podpořit, může mu hradit náklady až na 4 osobní psychologické 
konzultace, na 4 konzultace výchovného poradenství, účast na 4 setkání podpůrné skupiny a 
související náklady na hlídání dítěte, a to v případě, že se zájemce:  

- na dohodnuté setkání dostaví včas a v dohodnutém termínu nebo  
- se omluví emailem na info@auttalk.cz nebo  
- se omluví telefonicky přímo  

o Lucii (tel. 721 074 673) ohledně výchovného poradenství  
o Katce (tel. 605 544 841) nebo Gabriele (tel. 605 751 281) – ohledně účasti na skupině  
o Katce (tel. 605 544 841) ohledně psychologické konzultace, a to co nejdříve od chvíle, 

kdy se dozví, že se nemůže v dohodnutém termínu dostavit, nejpozději však do 24 
hodin před dohodnutým termínem/zveřejněným termínem setkání.  

 
IV. 

Pokud nebudou dodrženy podmínky popsané v bodě III, zájemce se zavazuje uhradit na účet fondu č. 
333124124 / 2010 plnou cenu konzultace, setkání, návštěvy nebo účasti na setkání.  Ceny jsou 
následující:  

- 700 Kč za psychologickou konzultaci v trvání 60 minut v Praze  
- 700 Kč za výchovné poradenství - osobní setkání nebo návštěva v místě bydliště v trvání 60 

minut  
- 500 Kč za účast jedné osoby na setkání podpůrné rodičovské skupiny v trvání 180 minut.  
- Dále o částku 150 Kč za hodinu hlídání, pokud bylo v nutných případech v souvislosti se 

setkáním či konzultací domluveno. 
 
V Praze dne 1. 9. 2016       Výkonný výbor NF AutTalk  


