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Tým
V roce 2017 proběhly v Trianglu poměrně velké personální změny. V lednu nastoupila
Dominika Kociánová, která se
zaměřuje na práci s rodinami.
V březnu a v dubnu z týmu
odešli dva „služebně“ nejstarší členové, Przemek Swiecicki
a Jana Sonntagová. Oba se
chtěli profesně posunout dále.
V dubnu se k týmu připojila
Martina Hájková, která se věnuje práci s adolescenty. V červnu

Kdo jsme
Triangl – centrum pro rodinu
•• Součást příspěvkové organizace hlavního města Prahy - Centra
sociálních služeb Praha
•• Registrovaná sociální služba pro odborné sociální poradenství. Registrační číslo: 8375250
•• Specializované pracoviště poskytující odborné sociální poradenství, psychologické poradenství a terapii rodinám, dětem a dospívajícím

VEDOUCÍ
Mgr. Pavla Jirásková
SOCIÁLNÍ PRACOVNICE
Mgr. Monika Kováříková
PSYCHOLOGOVÉ / TERAPEUTI
Mgr. Irena Teichmanová
Mgr. Lenka Kvěchová
Mgr. Michal Kašpar
Mgr. Pavlína Junová
Mgr. Dominika Kociánová
Mgr. Martina Hájková

KONTAKTY

se s týmem rozloučila sociální
pracovnice Hanka Valúšková a
přestoupila ke kolegům v rámci CSSP. Na její místo záhy přišla Monika Kováříková, která se
stala ústřední postavou nejen
pro klienty, ale i pro celý tým.
V září odešla na mateřskou
dovolenou Hanka Dobešová.
Tím jsme završili intenzivní období plné odchodů a příchodů. Na sklonku roku jsme do
týmu vybrali nového kolegu,
Muníra Hassairiho, který nastoupil v lednu 2018.
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Centrum sociálních služeb Praha
Triangl – centrum pro rodinu
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130 00 Praha 3
T: 281 863 620
M: 731 056 720
E: triangl@csspraha.cz
W: www.csspraha.cz/triangl
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Co děláme
V roce 2017 byly služby Trianglu zaměřeny na individuální terapii
dětí a dospívajících, rodičovské a sociální poradenství, rodinnou
terapii. Při práci se řídíme standardy Trianglu, které zohledňují
specifičnost naší práce s klienty. V případě potřeby klienta spolupracujeme se zařízeními CSS Praha a využíváme jejich služeb.

Střípky z historie Trianglu

Mapovací rozhovor

Rodičovské poradenství

Triangl byl založen roku 1998 a původně vznikl jako jedno ze zařízení Městského centra sociálních služeb a prevence. Na svém počátku
bylo zařízení určeno pro mládež experimentující s drogou. Zpočátku byl Triangl koncipován jako zařízení ambulantní, ale brzy se rozšířil
také o lůžkovou část. Pobytové oddělení bylo koncipováno pro čtrnáctidenní a následně třítýdenní pobyty pro dospívající ve věku 10 – 15
let. Dopolední program byl výukového charakteru, odpoledne střídavě následovaly společné arteterapeutické, sportovní či ergoterapeutické
aktivity. Koncepce se brzy rozrostla o rodičovské skupiny a individuální terapeutická sezení s klienty a jejich rodinnými příslušníky. Tým byl
tvořen klinickými psychology, speciálními pedagogy, psychoterapeuty a sociálními pracovníky. V této podobě Triangl fungoval do roku 2005.
V roce 2005 došlo k velkým změnám v zaměření zařízení. Triangl se přeorientoval na práci se školami a školskými tématy. Tým se zaměřil
hlavně na primární prevenci, kterou rozšířil na 1. stupeň ZŠ. Myšlenkou bylo provázet třídy po celý rok pomocí uceleného hravého programu,
který propojoval příběh. Cílem bylo vybudovat a stmelit zdravý kolektiv. Pro třídy na 2. stupni měl potom Triangl jiný model – třídy chodily
přímo do Centra, setkávání nestálo na příběhu, ale na tom, co třída řešila a potřebovala. Vedle toho již tehdy terapeuti pracovali terapeuticky s rodiči a dětmi, klienty do terapie získávali z preventivních programů na školách. Vedle práce s dětmi se již v této době objevily zárodky
nynější komplexní péče o rodinu v podobě individuální a párové terapie pro dospělé klienty, kteří se do péče zařízení dostávali skrze své děti.
Triangl – centrum pro rodinu tak začalo pečovat a poskytovat služby celému rodinnému systému.
V roce 2013 došlo k finálnímu vyhranění ve volbě cílové skupiny zařízení, když tým přestal úplně pracovat se školními kolektivy a stoprocentně zaměřil svou pozornost na děti, rodiny a rodinnou tématiku. Tato orientace na rodinu a rodinná témata hlavně z pohledu dětského
klienta je v Trianglu hlavním konceptem až do současnosti.

První konzultací, kterou Triangl
nabízí, je mapovací rozhovor
vedený sociální pracovnicí. Mapovací rozhovor tedy předchází všem dalším službám, které
jsou v Trianglu dostupné (rodičovské poradenství, individuální terapie dětí, dospívajících
a dospělých, rodinná terapie).
Toto úvodní setkání trvá zhruba 60-90 minut a jeho cílem je
co nejvíce porozumět rodinné
situaci a problému, kvůli kterému rodiče přicházejí a sejmout
rodinnou a osobní anamnézu
potencionálního klienta.

Jako možnost první volby nabízíme rodičům intervenci formou rodičovského poradenství a to z několika důvodů.
Jedním z nich je to, že věříme,
že rodiče jsou nejdůležitějšími
osobami v životě dítěte. Svým
chováním, přístupem k dítěti a
taky uspořádáním rodinného
času, prostoru a vztahů mohou
významně ovlivnit prožívání a
chování dítěte. Proto se snažíme o nápravu potíží nejprve
přes rodiče. V rámci rodičovského poradenství jsme schopni nabídnout lepší porozumění
celé situaci a aktuálním potřebám dítěte a nabídnout konkrétní možnosti, které mohou
rodiče doma vyzkoušet. V rámci poradenských setkání také
podporujeme rodiče v jejich
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rodičovských kompetencích.
Pokud se ukáže, že toto není
dostačující způsob intervence,
zvažujeme další pomoc formou rodinné terapie případně
individuální terapie dítěte.
V rámci poradenství rádi nabízíme jako inspiraci knihy pro
děti a rodiče. Příběhy mohou
být velmi léčivé. Nabízíme tipy
na knihy ze současné dětské
literatury, která se dotýká konkrétních témat.
Pokud Vás zajímá téma vztahů
vrstevníků v třídním kolektivu,
téma šikany či vztahování se
k dětem se speciálními potřebami, můžete sáhnout po útlé
knize Útěk Kryšpína N. od Ivony
Březinové. Na základě tohoto
příběhu sluchově postiženého
chlapce, který řeší svou situaci
ve třídě útěkem na škole v přírodě, je možné se svými dětmi
mluvit o jejich vztazích ve třídě, o možnostech obrany proti
útokům vrstevníků či reakcích
na šikanu, i když nejsem přímo
účastníkem.
Zajímavá je i kniha s názvem
Pohoršovna od Daniely Fischerové. Na základě paradoxní intervence je v knize inzerována

nabídka pohoršovny, kde se
malá strašidla učí být co nejhoršími. Kniha je psána velmi
vtipně a čtivě, neposedné a negativně hodnocené děti s ohledem na chování by mohly knihu přijmout s nadšením. Stejně
tak je možné o chování s dětmi
popřemýšlet nad půvabnou
knihou Paní Láryfáry Betty MacDonaldové. Paní Láryfáry zná
řadu dětských nemocí, které
umí léčit. Mezi ně patří například hubatitida, čurbesajda,
mlátilka nebo nahluchlice. Jistě pomůže i rodičům při řešení náročných situací s dítětem,
minimálně laskavým humorem, nadhledem, ale také nápady, kdy dítě vnímá důsledky
svého chování.
Pokud Vás zajímá, jak může
prožívat dítě rozchod rodičů a
jak reaguje na to, když přicházejí noví partneři, přečtěte si
knihu Petry Soukupové Bertík
a Čmuchadlo. Některé zcela nepochopitelné reakce dětí jsou
zde velmi citlivě nahlédnuty.
Populárně naučné knihy, které se mohou rodičům hodit a
hlavně jsou čtivé a dobře srozumitelné!!

Rozvíjejte naplno mozek vašeho dítěte, Daniel J. Siegel, Tina
Payne Bryson
Poznejte dětský mozek a využijte nejnovější poznatky z neurovědy ve výchově a péči o své
děti. Tento světový bestseller
nabízí rodičům věkově přiměřené strategie zvládání každodenních překážek. Ukáže vám,
jak kultivovat zdravý emocionální a intelektuální vývoj dětí
tak, aby mohly vést vyrovnané
a smysluplné životy plné hlubokých vztahů.
Kamila a Petr Kopsovi Jak se
krotí tygr
Vítejte ve škole krotitelů tygrů!
Tato škola je vhodná opravu
pro všechny, pro děti a dospělé, pediatry, pedagogy a rodiče.
Lekce vycházejí ryze z praktických zkušeností kvalifikovaných krotitelů s praxí, proto
nejde o žádné teoretizování. V
několika lekcích se naučíte zacházet s tygry, chápat je, rozumět jim a spolupracovat s nimi.
Pokud zvládnete alespoň jednu lekci, uvidíte, že se život ve
vaší rodině může velmi příjemně změnit. Pokud se dostanete
až na konec, tak zaručeně své-

ho tygra ochočíte a uvidíte, že i
tygr může být přátelský.
Kamila a Petr Kopsovi Tygr dělá
uáá uáá
Kniha je ojedinělým náhledem
do dětské duše, napsaná podle skutečných příběhů dětí
s ADHD, a to především ve formě hyperaktivity. Hlavním hrdinou příběhu je šestiletý školák
Jakub. Postupně seznamuje
čtenáře s tím, jak on jako dítě
prožívá stav, kterému se říká
syndrom ADHD, hyperaktivita.
Je to vnitřní svět chlapce, který
je sice před rodiči ukrytý, zároveň se ale výrazně projevuje
navenek.
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Individuální terapie dětí
V terapii dětí se nejčastěji zaměřujeme na zvládání náročných vývojových období, na
zpracování traumatu, podporu
zvládání těžkého životního období nebo řešení jiných emočních a sociálních obtíží, které
narušují zdravý vývoj dítěte.
Děti docházejí na terapeutická
setkání pravidelně, obvykle 1x
týdně, a ta se stávají na nějaký
čas součástí jejich života.
Příběh:
Probouzení delfína (Aleš, 10 let)
Aleš začal docházet do Trianglu z důvodu úzkostných stavů
ve školním prostředí. Měl obavy
z toho, že mu ve škole někdo ze
žáků ublíží. Nejvíc se bál o přestávkách, kdy nebyl na dohled
dospělý. Tento čas trávil většinou u dozorujícího pedagoga na
chodbě, při sobě měl sbalenou
aktovku se všemi věcmi. Odmalička nevyhledával dětské kolektivy, cítil se lépe mezi dospělými.
S Alešem jsme pracovali přibližně půl roku. Kontakt probíhal
formou hry, která je pro děti přirozeným komunikačním nástro-

jem. Využívali jsme terapeutické
pískoviště, figurky, polštáře aj.
Zpočátku jsme prostřednictvím
projekce zkoumali jeho strach.
Aleš si zvolil pro znázornění strachu figurku velkého pavouka.
Pro vyvážení negativní emoce a uvědomění vnitřních zdrojů
jsme současně hledali figurku,
která by znázornila jeho odvahu
a radost. Vybral si delfína (nejoblíbenější zvíře). V terapeutickém
pískovišti si chlapec odžil několik
bitev a dialogů mezi těmito dvěma tvory. Byl to kreativní proces.
Postupně převažovala hra s delfínem, o kterého pečoval. Nad
pavoukem získával větší kontrolu a postupně pro něho přestal
být objektem pozornosti. Formou dramaterapie si Aleš přehrával scénky ze života a určoval
vlastní scénář.
Paralelně s terapeutickým
procesem se začaly dít změny
v Alešově běžném sociálním prostředí. O přestávkách zůstával ve
třídě s ostatními spolužáky, dokonce si mezi nimi našel několik
kamarádů, byl smělejší v navazování kontaktů s vrstevníky a
s narůstající samozřejmostí se
vypořádával se situacemi, které
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byly na počátku terapie neřešitelné. Terapii již nepotřeboval.
Nedílnou součástí terapie byly
i pravidelné konzultace s matkou, kde jsme společně hledaly způsob, jak a čím i ona může
přispět k ozdravnému procesu
chlapce.

Terapie dospívajících
Poskytujeme podporu dospívajícím dětem, procházejícím
touto náročnou životní fází. Dospívající hledá sebe sama a své
místo ve světě, testuje hranice,
kam až může zajít. V důsledku
toho se mění i vztah k rodičům
a komunikace uvnitř rodiny.
Formy spolupráce mohou být
různé. Od individuální terapie
s dospívajícím, poradenská setkání s rodiči, „párové terapie“
s rodičem a dítětem, až k rodinné terapii.
Příběh:
Klientka, 17 let. Rodiče rozvedení, již s novými partnery.
Klientka prožívala silné pocity
viny a úzkosti, že nenaplňuje
očekávání ostatních. Měla pocit,
že je pro ostatní nedostatečná a

neschopná a k tomu se postupně přidávaly depresivní stavy. V
rámci terapie se naučila dovolit si nárokovat svůj prostor pro
své pocity a potřeby. Naučila se
ostatním vyjadřovat své emoce
a zároveň si říci, co v dané situaci
potřebuje. Začala se cítit šťastná,
že našla k sobě samé vztah a radovat se ze svých zájmů. Její akceptace sebe samé se projevila
pocity radosti, která se projevila
i v reakci okolí, které začalo pozitivně reagovat na to, že mohou s
ní trávit příjemné chvíle.

Rodinná terapie
Rodinná terapie je jedním
z možných způsobů řešení některých psychických a vztahových potíží, které ovlivňují celý
rodinný systém, a také z něho
často vycházejí. Pokud se daří
motivovat celou rodinu k docházení na terapeutická setkání
a pracovat tak na změně v rámci celého rodinného systému,
vzniká šance na hlubší a trvalejší změnu.
Příběh:
Do Trianglu přichází matka,

která má strach o svého syna
Petra (10 let). Syn má dle matky narušené sebevědomí, často
sám sebe devalvuje. Nyní má
také problém s docházkou do
školy, protože špatně vychází
s třídní učitelkou a s některými
spolužáky, což je spojeno také
se somatickými obtížemi (ranní
bolest hlavy, nevolnost, průjmy).
V poslední době se navíc zhoršil
jeho vztah se sestrou Lucií (12
let), rodiče již těžko zvládají jejich
emocionální výbuchy. Společně
se rozhodujeme, že budeme pracovat formou rodinné terapie.
V průběhu rodinných setkání
řešíme řadu témat. Petr se spolu s rodiči rozhodne ke změně
školy, což způsobuje úlevu od
jeho symptomů. Do centra pozornosti se dostává vztah Petra
a Lucie. Oba spolu dělají mnoho
věcí, tráví společně hodně času,
chodí dokonce i na stejné kroužky. Je však zřetelné, že Lucie by si
již přála být více sama za sebe,
neustálá přítomnost bratra jí nevyhovuje – na druhou stranu je
však trochu závislá na jeho pomoci, protože má strach chodit
do některých aktivit sama. Pracujeme tedy na postupné sepa-

raci bratra a sestry, řešíme jejich
vlastní kamarády a čas, který budou trávit odděleně, s Lucií řešíme její výše popsaný strach.
Postupně začíná být aktuálním výchovný styl rodičů a způsob stanovování hranic v rodině.
Syn Petr je chytrý a zkouší různé
hranice překračovat, navíc chce
dělat různé věci dle svého (a ve
chvíli, kdy se mu to hodí), rodiče
bývají někdy bezradní. Pracujeme tedy společně na formulaci
věcí, které rodiče od Petra vyžadují. Postupně společně zkoušíme uvádět konkrétní povinnosti
do praxe, snažíme se rodiče povzbudit a „zpevnit“ – důležité je
zpočátku nastavit několik základních pravidel (ne mnoho najednou) a poté na nich trvat. To
se zpočátku daří, ovšem pro rodiče je někdy těžké vytrvat, ačkoli Petr nastavená pravidla v běžném režimu většinou respektuje.
V současné době v rámci této rodinné terapie nejvíce řešíme rodičovské kompetence a aktuální
problematické situace týkající se
obou sourozenců.
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Skupinová terapie
Své místo v naší práci s klienty má i skupinová terapie, jejíž předností je právě prožitek
sebe sama v kontaktu s druhými lidmi. Klient přichází se svými tématy, má možnost je zpracovat v rámci skupiny, dostává
od druhých zpětné vazby. Zažívá rozmanitost pohledů, konfrontaci v bezpečném prostředí, skupinové přijetí, korektivní
zkušenost a řadu dalších věcí.
Zjišťuje, že jeho osobní témata
mohou být i tématy ostatních
členů skupiny. Významnou náplní je i samotná skupinová dynamika a vzájemné vztahy.
Pracuje se na třech rovinách: Já
a můj vnitřní proces, Já v kontaktu s druhým člověkem, Já ve
vztahu ke skupině/kolektivu/
světu.
Tento formát zdůrazňuje vztahovost, sociální kontext, význam spoluúčasti. Klient může
zažívat svou vlastní změnu
prostřednictvím
probíhajících změn ostatních členů a
prostřednictvím probíhajících
změn skupiny samé.
V tomto roce se podařilo oslo-

vit vysokoškolské studenty
oboru Psychologie a Speciální pedagogika a zorganizovat
pro ně na podzim sebezkušenostní a rozvojovou skupinu.
Cílem bylo nabídnout studentům prostor, kde mohou zažít
skupinovou práci a dynamiku,
prohloubit a rozvinout vlastní
sebereflexi a uvědomění sebe
sama v kontextu skupiny i v širším poli.
Celkem proběhlo deset setkání, každé z nich bylo tematicky
zarámované (např. vztahy, rodina, nároky…). Studenti měli
příležitost uvědomit si, jak se
jich témata aktuálně dotýkají
a jak s nimi mohou dále nakládat, což může být přínosné i
pro jejich budoucí práci v pomáhajících profesích.
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MŠ
ZŠ
SŠ

25
97
40
162

15%
60%
25%
100%

Statistické údaje o klientech a konzultacích

Témata dospělých

4%

Děti a
dospívající
32%

Muži
24%

MŠ
15%

Skupinová
6%

Ženy
44%

ZŠ
60%

Vysvětlivky:
MŠ: Mateřská škola
ZŠ: Základní škola
SŠ: Střední škola

Typy Typy
konzultací
konzultací
Skupinová
6%

2431

2989

5%

61%

Párová
6%

21%
21%
12%

12%

SŠ: Střední
škola

Trauma (2%)

11%

Trauma
(2%)vztahy (5%)
Partnerské
54%

Partnerské
vztahy(4%)
(5%)
Rodinné vztahy

54%

Obtíže dítěte (ADHD, závislost)
(21%)
Obtíže dítěte (ADHD, závislost)
Dlouhodobě nepříznivá rodinná
(21%)
situace (2%)
Dlouhodobě nepříznivá rodinná
Rozvod, porozvodová situace
situace
(2%)
(10%)
Rozvod,
porozvodová
situace
Rodičovské
poradenství
(10%)

Rodinné
(4%)
Emočnívztahy
obtíže (9%)
Emoční obtíže (9%)

Témata dětí a dospívajících
Škola - školní neúspěšnost (1%)

Škola - školní neúspěšnost (1%)

Témata
dětí adětí
dospívajících
Témata
a dospívajících

21%

Párová
6%

Osobní rozvoj (2%)

11%

Partnerské vztahy (10%)

Partnerské vztahy (10%)

Komunikace, konflikty (12%)

21%

2%

2%

krize (11%)

Osobnostní témata, vývojové
Osobní
rozvoj (2%)
krize
(11%)

Komunikace, konflikty (12%)

7%

10%

Individuální
61%

7%

Vztahy rodič - dítě (21%)

7%

(54%)
Rodičovské
poradenství
Osobnostní témata, vývojové
(54%)

7%

Vztahy rodič - dítě (21%)

10%

10%

Rodinná
27%
Individuální

6%

Vývojová témata rodiny (7%)

10%

10%

Počty konzultací v letech 2013 - 2017
3159

2%

5%

9%

Rozvod, porozvodová situace

(7%) porozvodová situace
Rozvod,
(7%)
Rodičovské poradenství

5%

Vývojová témata rodiny (7%)

2%
10%

Vysvětlivky
Počty konzultací v letechMŠ:
2013
- 2017
Mateřská
škola
ZŠ:
Základní
3229
škola

Témata rodinné terapie
5%

Rodinná
27%

2964

Typy konzultací

Témata rodinné terapie
Témata rodinné terapie

2%
2%

2%
2%

6%

9%

4%

SŠ
25%

Obtížná životní situace (6%)

Témata dospělých

Děti
a dospívající
Děti
a dospívající

KlientiKlienti
2017 2017

Obtížná životní situace (6%)

Témata dospělých

(10%)
Rodičovské
poradenství
(10%)
Sourozenecké
vztahy (2%)

2%

Patchworkové
rodiny
(5%)
Sourozenecké
vztahy
(2%)

Patchworkové rodiny (5%)

7%
3%
4%

4%
3%

4%

7%

4%

Vývojová témata (10%)

Vývojová témata (10%)

Rozvod,
porozvodová
situace
Rozvod,
porozvodová
situace
(14%)(14%)

2%

10% 10%

Trauma
(4%)
Trauma
(4%)

4%

Obtíže v chování (4%)

Obtíže v chování (4%)

14%

14%

4%

Psychosomatické obtíže (7%)

13%

4%

4%

4%
7%

2014

2015

24%

2017
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Dlouhodobě nepříznivé rodinné prostředí
(13%)
Dlouhodobě nepříznivé rodinné prostředí
Domácí násilí (4%)

(13%)

Domácí násilí
(4%)
Vrstevnické
vztahy,
širší rodinné vztahy (3%)
Sourozenecké
rodinné vztahy
(4%) vztahy (3%)
Vrstevnickéavztahy,
širší rodinné

24%

7%

2016

Emoční obtíže (24%)

Psychosomatické obtíže (7%)

4%

13%

2013

Emoční obtíže (24%)

Sebepoškozování,
potravy
Sourozenecké aporuchy
rodinnépříjmu
vztahy
(4%)
(7%)
Jiné (4%)

Sebepoškozování, poruchy příjmu potravy
(7%)
Jiné (4%)
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Co se událo
Leden
Uskutečnili jsme další běh skupinové stáže pro studenty VŠ,
obor psychologie.
Únor
Proběhlo setkání s kolegy z organizace Dům tří přání

poznám, že dítě potřebuje psychologa?“, „Co se děje při dětské
terapii?“ a téma pro single rodiče
„Může být máma i tátou?“

odborníků ze spřízněných organizací nad tématem rodin. Toto
setkání bylo vedené formou bálintovské skupiny.

Červen
Prvního června Triangl uspořádal oslavu dne dětí pod názvem
Zažít Triangl jinak. Na děti u
nás čekaly výtvarné aktivity, soutěže a hudební zážitkové dílny.

Listopad
Proběhlo další setkání odborníků nad tématy spojenými s terapeutickou prací s dětmi.

Srpen
V srpnu proběhl v pořadí třetí
„běh“ skupinové stáže pro studenty vysokých škol, obor psychologie.

Březen
Proběhlo další ze setkání odborníků nad tématy spojenými
s terapeutickou prací s dětmi.
Tato setkání jsou vedena formou bálintovské skupiny.

Září
Dokončili jsme novou terapeutickou místnosti pro děti.
Proběhlo hodnocení kvality služeb na našem pracovišti

Duben
Také se uskutečnilo další setkání
odborníků ze spřízněných organizací nad tématem práce s rodinami. Toto setkání bylo vedené
formou bálintovské skupiny.

Říjen
Byla zahájena seberozvojová
skupina pro studenty VŠ. Uskutečnilo se celkem deset tematických setkání.
Triangl otevřel své dveře v rámci
Týdne sociálních služeb a nabídl
program pro odborníky.
Také se uskutečnilo další setkání

Květen
V květnu se tým Trianglu již tradičně zúčastnil akce Mezi ploty.
Tentokrát jsme si pro návštěvníky festivalu nachystali témata
týkající se dětské terapie „Jak
16

Prosinec
Proběhlo vzdělávání pracovníků
Trianglu na téma Úzkost u dětí a
sebepoškozování. Seminář vedla dětská klinická psycholožka
Mgr. K. Wawroszová.
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Co vyhlížíme v příštím roce

Příloha č. 1

Setkání s kolegy
– odborníky

Podpora studentů
vysokých škol

Setkání s kolegy ze vzniklé síťovací skupiny s cílem sdílet
odborné zkušenosti, navázat
kontakty a spolupracovat.

Stáže a exkurze pro studenty
vysokých škol s cílem rozšířit
zorné pole jejich znalostí a zkušeností, posílit kompetence.

•• Intervize: Dětská terapie, práce s dětským klientem (jaro,
podzim)
•• Intervize: Rodinná terapie,
práce s rodinami (jaro, podzim)
•• Navázání spolupráce s rodinnou poradnou v Sarajevu a
odborná podpora nově vznikajícího zařízení

•• Exkurze pro studenty oboru
Psychologie FF UK (duben)
•• Stáže pro studenty oboru
Psychologie (únor, srpen)

Zažít Triangl (jinak)

•• Terapeutická skupina
ženy (jaro)
•• Terapeutická skupina
děti (podzim)
•• Terapeutická skupina
studenty (podzim)

Programy, workshopy pro dětské i dospělé klienty Trianglu a
veřejnost.

Nová koncepce stáží
v oddělení Triangl

Rozvoj Trianglu
Rozvoj pracoviště, rozšíření nabídky služeb, posílení profesionality.

Vzhledem ke zvyšující se poptávce po stážích v našem zařízení ze strany studentů vysokých škol jsme se rozhodli pro
vytvoření nové koncepce stáží
na našem pracovišti. Cílem je
nabídnout možnost stáže většímu počtu studentů a zároveň
nadměrně nezatěžovat přirozený chod našeho pracoviště.

•• Rozšíření týmu o dětského
klinického psychologa a dětského psychiatra
•• Nový systém evidence klientů pro zpřesnění statistik

Práce se skupinou

Z těchto důvodů jsme vytvořili
skupinovou formu stáže, která
probíhá 2x ročně. Kapacita jedné skupiny je 6 studentů, celkem tedy 12 studentů za rok.
Rozsah stáže je 20 hodin. Intenzivní program studenty seznamuje se způsobem naší práce a
představuje reálný obraz práce
psychologa v poradenském zařízení.

Skupinová práce zaměřená na
osobnostní rozvoj a posílení
sociálních kompetencí.
pro
pro
pro

•• Workshop na festivalu Mezi
ploty (květen)
•• Prezentace Trianglu v rámci
Týdne sociálních služeb (říjen)

Náplň stáže je následující:
1. den: 9.00 – 15.30
•• seznámení s Trianglem (naše
mise, pro koho jsme tady,
nejčastější témata)
18

•• vstupní proces - telefonický
kontakt, vstupní setkání, zakázka, nácvik zjišťování zakázky
•• práce s kazuistikami - úvahy
nad nimi, klíčové momenty
spolupráce
2. den: 9.00 – 15.30
•• způsoby práce, terapie x poradenství
•• popis práce v individuální terapii, dětské terapii, rodinné
terapii
•• techniky: práce s kameny,
s emočními kartami, sandplay, externalizační rozhovor
3. den: 9.00 – 12.00
•• nácviky, modelování terapeutického sezení
Druhá navazující část stáže se realizuje v průběhu následujícího
měsíce, kdy jsou stážistovi garantovány 2 náslechy s následným
rozborem u některého z psychologů centra Triangl.
Průběh a organizaci stáže zajišťuje garant stáží. Na náplni jednotlivých tematických bloků
a jejich realizaci spolupracuje
celý tým Trianglu.

ODBORNOST
TÝM
RESPEKT
LIDSKOST VE VZTAHU
OTEVŘENÁ MYSL
TVOŘIVOST
19

