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Jesteśmy grupą psychoterapeutów – psychologów,
pedagogów i lekarzy – połączonych misją zapewniania
dzieciom i nastolatkom, dorosłym i rodzinom
z zaburzeniami psychicznymi, zagrożonym
wykluczeniem społecznym i marginalizacją
najlepszych warunków leczenia.
Każdemu człowiekowi przysługuje prawo do rozmowy.
Staramy się przekonać do niej naszych pacjentów.
Pracujemy w oparciu o rozumienie systemowe.
Człowiek nie jest samotną wyspą, pozostaje członkiem
rodziny, otoczenia, które na niego wpływają. Korzystamy
również z innych podejść psychoterapeutycznych, jednak
systemowa terapia rodzin jest naszą ideą scalającą.
Jesteśmy w tym wierni naszym poprzednikom,
ze szczególnym uwzględnieniem profesor Marii Orwid.
Dbamy o kompetencje, potwierdzają je certyfikaty Sekcji
Naukowej Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego
Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalizacje z psychiatrii
i psychologii klinicznej oraz certyfikaty specjalistów terapii
środowiskowej PTP.
Zgłaszają się do nas osoby i rodziny, które są w kryzysie,
nie radzą sobie, cierpią. Psychoterapia, jako sprawdzona
metoda leczenia objawów i urazów psychicznych, pomaga
przezwyciężyć kryzys, odzyskać wpływ na funkcjonowanie
psychiczne i dokonać znaczących zmian życiowych.
Osoby, które chcą podjąć u nas terapię, nie potrzebują
skierowania, a nasze usługi są bezpłatne dla mieszkańców
Krakowa i Rzeszowa.
Nasze doświadczenia psychoterapeutyczne pragniemy
przekazywać innym środowiskom w Polsce, dlatego oprócz
trzech krakowskich oddziałów KIP, uruchomiliśmy filie
w Rzeszowie i Tarnowie, gdzie gabinety psychoterapeutyczne
funkcjonują w galerii handlowej, co okazało się udanym
eksperymentem.
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O własnym wątpieniu, cierpieniu, chorobie czy utracie
rozmawiamy najczęściej sami ze sobą. Dlaczego?
Siebie mamy przecież zawsze pod ręką, mamy adres,
ufamy sobie. Sposoby dialogu wewnętrznego są rozmaite.
Sen może być jego ukrytą formą, a objaw chorobowy
metaforą opisującą problem egzystencjalny. Dopiero
wtedy, kiedy ten dialog nie wystarcza, udajemy się na
zewnątrz samych siebie. Jedną z możliwych form
rozmowy „zewnętrznej” jest psychoterapia.
Oferujemy psychoterapię i pomoc psychologiczną
w różnych formach: poradnictwa i konsultacji, terapii
indywidualnej, terapii rodzinnej, terapii grupowej
i warsztatów terapeutycznych. Usługi te są realizowane
w pięciu ośrodkach pod szyldem Krakowskiego Instytutu
Psychoterapii Stowarzyszenia SIEMACHA.
W trakcie pierwszego spotkania (zwykle w ciągu kilku
pierwszych rozmów) dochodzi do wspólnych ustaleń
dotyczących charakteru i rozumienia najważniejszych
problemów i powstaje wstępny plan terapii.
Czas trwania psychoterapii może być bardzo różny,
ustalany jest indywidualnie – zdarzają się bardzo
krótkie terapie, o charakterze interwencji kryzysowych,
gdzie pomocnych może być kilka spotkań. Zdarzają się też
terapie długoterminowe, które trwają wiele miesięcy,
a nawet kilka lat. W trakcie psychoterapii terapeuta,poprzez
zrozumienie problemu i zastosowanie odpowiednich
interwencji terapeutycznych, wspiera klienta na drodze
wprowadzania zmian w jego codziennym funkcjonowaniu,
a także w nowym sposobie postrzegania, bądź przeżywania
przez niego świata. Spotkania terapeutyczne odbywają się
z różną częstotliwością, zwykle psychoterapia indywidualna
i terapia grupowa – raz na tydzień, rzadziej (raz na trzy, cztery
tygodnie) – terapia rodzinna.
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