
 

 

TERAPEUTICKO-PODPŮRNÁ SKUPINA RODIČŮ DĚTÍ S POSTIŽENÍM 

 
Vážení rodiče, 

od října 2019 otevíráme terapeuticko-podpůrnou skupinu rodičů dětí s postižením. 

 
Kdy: říjen 2019 - březen 2020, setkání o délce 120 minut bude probíhat 1x za 2 týdny  

Kde: v prostorech neziskové organizace Alfa Human Service, Na Vrcholu 25, 130 00 Praha              
3, parkování možné 

Jak: pravidelná setkávání skupiny 5-10 rodičů pod vedením Mgr. Marty Dobiášové a Mgr.             
Blanky Švehlové. Před vstupem do skupiny proběhne individuální setkání zájemců          
s terapeuty pro oboustranné vyjasnění očekávání a možností skupiny.  

(Neposkytujeme zdravotnické služby ve smyslu Zákona o zdravotních službách 372/2011 Sb. ve znění pozdějších                           

předpisů) 

Cena: 100 Kč/setkání (cena by neměla být překážkou účasti - možno individuálně dojednat) 

Co můžete od skupiny očekávat: 

● Upřímné sdílení pocitů v bezpečném prostředí 
● Podporu a zpětnou vazbu v náročné životní situaci 
● Podpora sebedůvěry, sebehodnocení a sebeúcty 
● Reflexe mezilidských vztahů a vlastních komunikačních dovedností 
● Vhled do myšlenek, pocitů a chování svých i druhých lidí 

 

V případě zájmu nebo dotazů nás kontaktujte DO PÁTKU 20.9. na 
 e-mailu: skupina2019@gmail.com nebo na tel. číslech 774 373 223; 776 843 
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Těšíme se na Vás! 

 

                 

                  Marta Dobiášová                       Blanka Švehlová 
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"Budoucnost není místem, ke kterému kráčíme, ale které tvoříme. Cesty k ní nehledáme, ale              
vytváříme; a jejich vytvářením se proměňuje jak tvůrce, tak cíl cesty." 

- Peter Ellyard 

 

 

Vycházíme z přesvědčení, že rodičovská role, stejně jako jiné, se v čase proměňuje a vyvíjí a                
každý má možnost tyto změny ovlivňovat. Situace, kdy se do rodiny narodí dítě se              
zdravotními komplikacemi, vyžaduje mnoho péče a energie věnované dítěti. Neméně          
důležité je ovšem pečovat o vlastní potřeby a vnitřní zdroje, které člověku mohou pomoci              
překonávat složitá životní období. 

Jednou z možností, jak posilovat sám sebe je osobnostní rozvoj skrze skupinovou            
psychoterapii, která pomáhá porozumět tomu, co nás ovlivňuje z minulosti, či proč reagujeme             
v různých situacích daným způsobem. Skupinová terapie může nabídnout korektivní zážitek           
přijetí a vědomí, že v tom, co v životě prožívám, nejsem jediný a sám. V bezpečném                
prostředí, které je budováno skrze vzájemnost, respekt a pochopení, je možno otevírat i             
nepříjemná témata a potlačované emoce. Tak se proměňují často podvědomá vnitřní           
přesvědčení a naučené vzorce chování, která pro člověka mohou být v životě překážkou             
spokojených vztahů s druhými i se sebou samým... 

Práce na osobním rozvoji vyžaduje odvahu a otevřenost jako základní investici, kterou může             
skupina proměnit v nový náhled na sebe a svůj život. Přítomnost různých osobností, jejich              
historií a životních postojů je základní předpoklad skupinové terapie. Interakce a vztahy,            
které se dějí mezi členy skupiny poskytují důležitou zpětnou vazbu a umožňují nahlédnout             
jakým způsobem se člověk vztahuje ke svému okolí. 

Záměrem takové skupinové práce je především nalezení pochopení pro sebe sama a            
podpora vnitřní stability, díky níž můžeme dále rozvíjet svá přání, životní cíle a radost ze               
života.  

 

 


