Anexa 1: Consimțământ pentru consiliere și formular date personale

CONSIMȚĂMÂNT PENTRU CONSILIERE BIBLICĂ
Scopul nostru
Scopul nostru este ca prin consiliere biblică să te ajutăm să răspunzi provocărilor vieții într-un mod care îi face
plăcere și Îl onorează pe Domnul Isus Hristos și te ajută să te bucuri pe deplin de dragostea Lui și de planurile pe
care le are pentru tine.
Baza biblică
Credem că Biblia ne da călăuzire și ne învață cum să trăim și să avem credință (II Petru 1:3 și Romani 15:4). Prin
urmare, modul nostru de consiliere este bazat doar pe principii luate din Scriptură și nu pe cele seculare
(psihologie și psihiatrie).
Consilierea biblică/creștină
Chiar dacă unii consilieri pot să fie licențiați în alte domenii, nu vor oferi consiliere seculară, prin urmare, dacă
ai întrebări importante despre aspecte legale, financiare și medicale sau alte domenii tehnice, ar trebui să ceri
sfatul unor consilieri profesionali independenți. Consilierii noștri vor colabora cu plăcere cu aceștia și te vor ajuta
să le cântărești sfaturile în lumina principiilor biblice relevante. Prin semnarea “Consimțământului pentru
consiliere biblică,” declari că nu vei folosi împotriva bisericii sfaturile primite bazate pe adevăruri biblice.
Confidențialitatea informațiilor
Confidențialitatea este un aspect important al consilierii și o vom respecta cu exactitate în privința tuturor
informațiilor pe care ni le dai. Totuși, pentru că noi pregătim noi consilieri, te rugăm să îți dai acordul ca aceștia
să participe la sesiunile de consiliere. Există încă patru situații în care suntem nevoiți să împărtășim informațiile
cu alte persoane: (1) când un consilier nu știe cum să abordeze o anumită problemă și are nevoie să ceară sfatul
unui alt pastor sau prezbiter din biserică; (2) când persoana consiliată frecventează altă biserică și este necesar
să se discute cu pastorul sau prezbiterii bisericii respective; (3) când există indicii sigure că o persoană va fi
vătămată dacă nu intervenim; sau (4) când o persoană refuză în mod constant să renunțe la un anumit păcat și
trebuie să se apeleze la ajutorul altor persoane din biserică pentru a încuraja la pocăință și împăcare (vezi
Proverbe 15:22; 24:11; Matei 18:15-20). Am vrea să ai încredere că persoanele care se vor ocupa de consilierea
ta preferă să nu dezvăluie informații personale despre tine și vor face tot ce este cu putință pentru a te ajuta să
găsești moduri prin care să-ti rezolvi problemele, într-un regim de confidențialitate.
Rezolvarea conflictelor
Rareori, pot apărea conflicte între consilier și consiliat. Pentru a ne asigura că astfel de conflicte vor fi rezolvate
într-o manieră biblică, le cerem tuturor consiliaților noștri să fie de acord ca orice dispută care va apărea între
ei și consilier sau ei și biserică să fie rezolvată prin mediere în cadrul bisericii, în conformitate cu principiile
Scripturii și autoritatea bisericii locale.
Ne bucurăm că avem ocazia de a te sluji în numele lui Hristos și de a fi instrumentele prin care El te ajută să
crești spiritual și să te maturizezi și te pregătește pentru a-i fi de folos trupului lui Hristos. Dacă ai întrebări
despre lucrurile menționate, te rugăm să le discuți cu un pastor sau un prezbiter. Dacă ești de acord cu acestea,
te rugăm să semnezi mai jos.

Nume și semnătură: _______________________________________

Data: _____________
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FORMULAR DE DATE PERSONALE
Formularul acesta trebuie completat în întregime înainte de prima sesiune de consiliere.
Toate informațiile sunt confidențiale.

DATE PERSONALE
Nume: _________________________________________________________
Email:

_________________________________________________________

Adresa: _________________________________ Localitate: ____________________ Cod poștal: _________
Ocupație: __________________________________________________
Telefon mobil: ___________________________
Sexul:  Masculin

 Feminin

Data nașterii: ________________ Vârsta: ______
Îndrumat aici de: ___________________________________________

INFORMAȚII DESPRE SĂNĂTATE
Sănătatea de sănătate:

 Foarte bună

 Bună

 Destul de bună

 În declin

 Altfel

Boli, răni sau handicapuri importante, prezente sau trecute: _________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Data ultimei examinări medicale: ____________ Consemnări:_______________________________________________
Urmezi vreun tratament medical în prezent:

 Da

 Nu

Ce fel de tratament?________________________________________________
Ai folosit / folosești medicamente pentru alte motive (nu medicale)?

 Da

 Nu

Dacă da, ce medicamente folosești și de ce? ______________________________________________________________
Ai pierdut recent vreo persoană dragă sau apropiată?

 Da

 Nu

Dacă da, când?______________

Detalii: ____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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EDUCAȚIE
Ultima formă de învățământ finalizată: _________________________________________________________________
Alte forme de pregătire finalizate (menționați tipul și titlul obținut):

CĂSĂTORIE ȘI INFORMAŢII DESPRE FAMILIE
Stare civilă:
 Necăsătorit(ă)

 Ai prieten(ă)

 Logodit(ă)

 Căsătorit(ă)

 Separat(ă)

 Divorțat(ă)

 Văduv(ă)

Numele soțului / soției _____________________________________
Religia __________________________________________________
Este de acord soțul / soția să participe la ședințele de consiliere?  Da
Ați fost vreodată separați?  Da

 Nu

 Nu

 Nu e sigur

Când? Începând cu ____________ până în data de ____________

A intentat vreodată divorț unul dintre voi?  Da

 Nu

Când ___________________________________

Data căsătoriei: _______________________________
Vârsta la data căsătoriei: Soțul _______ Soția _______
Cu cât timp înainte v-ați cunoscut înainte de a vă căsători? ______________
Cât timp v-ați întâlnit cu regularitate înainte de căsătorie? _______________
Cât timp ați fost logodiți? __________________
Informații despre eventualele căsătorii anterioare: ________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

CONTEXT RELIGIOS
Biserica frecventată în prezent: ____________________________________________
Membru al bisericii: _________________________________________________________
Cât de des mergi la biserică pe lună? (încercuiește) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+
Din ce grup de studiu/ grup mic faci parte (dacă este cazul)? _________________________
Ce biserică ai frecventat în copilărie? ____________________________________________
Religia soțului / soției (dacă e cazul) _________________________________________
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Te consideri o persoană religioasă?

 Da

 Nu

 Nu știu sigur

Crezi în Dumnezeu?

 Da

 Nu

 Nu știu sigur

Crezi că Satan există?

 Da

 Nu

 Nu știu sigur

Ai "flirtat" vreodată cu ocultismul?

 Da

 Nu

 Nu știu sigur

Te rogi lui Dumnezeu?

 Da

 Nu

 Niciodată

Ai spune că ești creștin?

 Da

 Nu

Sau că ești pe punctul de a deveni creștin?

 Da

 Nu

Cât de des citești Biblia?

 Niciodată

Ai un timp devoțional zilnic?

 Da

(Vrăjitorii, închinarea la Satan etc.)

 Nu

 Ocazional

 Ocazional

 Deseori

 Des

 Nu înțeleg ce vrei să spui

Explică eventualele schimbări recente în viața ta religioasă.
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

ALTE INFORMAȚII
Te rugăm să adaugi orice altă informație pe care o consideri relevantă/
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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RĂSPUNDE PE SCURT LA URMĂTOARELE ÎNTREBĂRI:
(Prima temă)
1. Cum vezi tu problema cu care te confrunți?

2. Ce ai încercat să faci pentru a rezolva problema?

3. În ce mod(uri) consideri tu ai contribuit tu la apariția problemei?

4. Ce fel de persoană crezi că ești? Descrie-te.
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5. De ce îți este teamă (dacă e cazul)?

6. Ce putem să facem? (Care sunt așteptările tale în privința consilierii)

7. Există și alte informații pe care ar trebui să le cunoaștem?
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