ZNOVU OTEVÍRÁME

TERAPEUTICKOU
SKUPINU PRO NÁCTILETÉ
CO JE SKUPINOVÁ TERAPIE
PIE

CÍL

Skupinová terapie je užitečná forma psychoterapie,
často účinnější než terapie individuální. Při ní se
setkáváme v uzavřené skupině lidí, kterou vedou
psychoterapeuti. Během setkání skupiny nemusíš
mluvit, když se Ti nechce; můžeš jen poslouchat ostatní
ve skupině, a přesto si odneseš mnoho tipů, jak
zvládnout těžkou situaci!

V první řadě jde o to,, abyste se na skupině cítili dobře!
Společně budeme hledat smysl ve zmatku dospívání a budeme pátrat po
cestách v bludišti vztahů.
Díky ostatním členům ve skupině můžeš na své problémy nahlédnout
z jiného úhlu pohledu.
Skupina tě tak může podpořit v mnoha těžkostech a podpořit tě při
hledání svého já.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

KDE SE MŮŽU PŘIHLÁSI
PŘIHLÁSIT

KDY

(POZOR!
POZOR! Nejpozději do 1. 3. 2019
2019)

Setkání skupiny budou probíhat

celedova@cestounecestou.org

každý ČTVRTEK

fortova@cestounecestou.org

od 7. března do 30. května 2019
od 17 do 18.30 hodin
(může se změnit podle potřeb přihlášených)

KDE

733 121 697
734 257 502
www.cestounecestou.org

40
V Cestou necestou na adrese ZBOROVSKÁ 40,
Praha 5
(poblíž zastávky Švandovo divadlo)

… taky se za námi můžete přijít podívat osobně a jedno sezení si
nezávazně vyzkoušet 

KDO SE MŮŽE PŘIHLÁSIT
Přihlásit se může každý ve věku 12 - 18 let

KDO SKUPINU POVEDE

TÉMATA
Tak jako v předchozí skupině budou témata záležet na
Vašich
ašich potřebách a přáních. Určitě přijde řeč na naše
strachy, obavy a trápení. Budeme si povídat o potížích
se školou, o vztazích se spolužáky, s učiteli,, přijde řeč
také třeba na lásky. Žádné téma nemusí být TABU.
TABU
Těšíme se, o čem si budete chtít povídat!
povídat

CENA
Pro děti v pěstounské péči v organizaci Cestou
necestou: hrazeno organizací
Pro všechny ostatní: cena 150 Kč / setkání

Mgr. Barbora Čeledová
Psycholog a psychoterapeut v organizaci Cestou
necestou. Barbora má zkušenosti s třídními kolektivy,
se skupinami ve stacionáři pro adolescenty ve
Všeobecné fakultní nemocnici, zajímá se také o
poruchy sexuality.
Mgr. Lenka Fořtová
Psychoterapeutka a speciální peda
pedagožka
v organizaci Cestou necestou. Lenku hodně
baví práce s dětmi a dospívajícími.

