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PROGRAM VIOLA
PARTNERSTVÍ A NEVĚRA
"Odborné setkání projektu Cesty
partnerství“ spolupořádané Centrem
sociálních služeb Praha a Asociací
manželských a rodinných poradců ČR
při příležitosti Národního týdne
manželství proběhlo na Den Svatého
Valentina 14. 2. v alternativních
prostorech Rock Café Prague,
tentokrát s názvem "Partnerství a
nevěra aneb Jak to s tou nevěrou dneska vlastně je?". Celodenní diskuzní platformu navštívilo 130 zájemců z řad
odborné i laické veřejnosti, např. v panelové diskuzi sdíleli své postoje a vhledy kouč a autor knih Jan Bílý,
psychoterapeutka Alexandra Hrouzková, psycholožka a sexuoložka Kateřina Klapilová, bodyterapeutka
Tereza Koryntová a párový terapeut Jan Vojtko. Více informací na www.amrp.cz/projekt-cazp21 a na FB
@cestypartnerstvi."

KARNEVAL V BONĚ
Dne 11. 2. 2020 proběhl již
tradiční masopustní karneval.
Od rána děti přicházely
v maskách i my tety jsme se
do masek převlékly. Tento den
jsme zároveň slavili
narozeniny, takže děti si
pochutnaly i na výborném
dortíku – ještě jednou
děkujeme rodičům. Pro děti
byly jako každý rok připraveny
soutěže, tanečky. Veselice probíhala jak u nás ve třídě, tak i v naší herně. Na konci byly všechny děti odměněny
balíčkem, ve kterém našly omalovánku, voskovky, lízátko, balónek, bublifuk, razítko. Všichni také na závěr dostali
diplom.

PROGRAM VIOLA
Jaro se blíží a s ním i začátek nového běhu skupiny pro lidi,
kteří se dopouštějí agrese v programu Viola. Program Viola
vznikl v Intervenčním centru s cílem pracovat přímo s konflikty
a násilím. Jeho smyslem je nahradit agresivní a destruktivní
způsoby fungování v blízkých vztazích nekonfliktními
vztahovými a komunikačními vzorci. Kromě individuální
terapie nabízí také skupinovou.
Další běh skupiny budeme otevírat v březnu 2020, a pokud máte vhodné klienty, budeme rádi za doporučení.
Skupina je formátována jako tréninková skupina pro zvládání vzteku, agrese a násilí a bude trvat 12 týdnů. Více
informací o nás a našem programu najdete na webu: https://www.intervencnicentrum.cz/o-programu.
V případě dotazů se můžete obrátit na pracovníky Intervenčního centra .

ROZŠÍŘENÍ PROVOZNÍ DOBY CHATU – PRAŽSKÁ LINKA DŮVĚRY
Pražská linka důvěry vyšla vstříc zvýšené poptávce uživatelů a od 1. ledna 2020 rozšířila provozní dobu chatu,
a to o 18 hodin týdně. Chat je tak k dispozici již celých 60 hodin na adrese www.chat-pomoc.cz. Nová provozní doba
je po – čt 9 – 21, pá 9 - 15, so 14 – 20. Během ledna už pracoviště zaznamenalo 360 kontaktů prostřednictvím tohoto
média.

JOB DAY
V pátek 6. března 2020 se konal v aule Vyšší odborné školy
sociálně právní Jahodová 44, Praha 4 Záběhlice, čtvrtý ročník
JOB DAY, tedy setkání, hojně zastoupené jak zaměstnavateli,
tak studenty „Jahodovky“. Probíhalo celé dopoledne v
činorodém ruchu, zástupci firem a organizací, mezi kterými
nechybělo CSSP, přišli nabídnout budoucím absolventům
studijních programů Sociální práce a Sociální pedagogika
zaměstnání brigádu nebo jinou spolupráci.

FESTIVAL MEZI PLOTY
Centrum sociálních služeb Praha plánuje svou účast na tomto festivalu, který se bude konat 30. – 31. 5. 2020.
Aktuálně za Poradnu se vyjednávají s asistentkou slečnou Šandovou, konkrétní představy organizátorů akce a nás
psychologů o našem působení na něm.

VYDÁVÁ: Centrum sociálních služeb Praha (CSSP), zřizovatel hlavní město Praha, příspěvková organizace
Žilinská 2769/2, 141 00 Praha 4 – Záběhlice, tel.: +420 222 581 290, www.csspraha.cz

