
Kdy: středa 16.30 - 18.00 (1x za 14 dní)
  9.9., 23.9., 7.10., 21.10., 4.11., 18.11., 2.12., 16.12. 2020

Kde: Centrum komplexní péče ve Zlínském kraji
  Tř. Tomáše Bati 202, 763 02 Zlín - Louky

Kontakt:
  Mgr. Yvona Kopečková
  777 293 960
  kopeckova@podaneruce.cz

Gambling
Nakupování

PC hry
a další...

Skupina je zdarma!

PODPŮRNÁ
SKUPINA
pro osoby
s nelátkovou
závislostí



  PRAVIDLA SKUPINY
 1. Buďte dochvilný/á, snažte se o co nejpravidelnější docházku.

 2. Vaši případnou neúčast na skupině oznamte co nejdříve. Sdělujte nám 
  i důvod Vaší nepřítomnosti. Neomluvená absence může znamenat 
  ukončení Vaší další účasti na skupině. Pokud se neozvete do následující 
  skupiny, budeme považovat Vaši účast na skupině za ukončenou.

 3. Při sezeních nejezte, nekuřte, neodbíhejte od sezení, nepoužívejte mobil 
  (ten mějte během skupiny vypnutý).

 4. Přicházejte na skupinu ve střízlivém stavu. Pokud přijdete pod vlivem 
  psychoaktivních látek včetně alkoholu, budete muset z tohoto 
  konkrétního sezení odejít. Pokud takto opakovaně přijdete na skupinu,  
  může to být důvodem k ukončení Vaší další účasti na skupině.

 5. Buďte zodpovědná za své chování, v duchu pravidla „O všem se může 
  mluvit, ale ne vše se může dělat“. Ve skupině si můžete a máte připustit 
  všechny Vaše touhy a pocity, ale je nepřijatelné je nekontrolovaně 
  projevovat ve skupině či mimo ni.

 6. Dbejte na důvěrnost, nevynášejte informace ze skupiny mimo ni. 
  Co je řečeno na skupinovém sezení, je tajné a smí být odtajněno pouze 
  autorem sdělení. Je to důležité pro vytvoření bezpečí ve skupině.

 7. Pokud se stane něco zásadního mimo skupinu a Vy o tom víte, měl/a 
  byste to přinést do skupiny, to je zásada průhlednosti vztahů mezi 
  Vámi.

 8. Buďte otevřený/á a upřímný/á. I když to někdy může být nepříjemné, 
  snažte se být otevřený/á a vyjadřujte se pravdivě, jak nejlépe umíte. 
  Závisí na tom úspěch Vaší léčby.

 9. Nenavazujte milostné vztahy ve skupině. Může to vést k vážnému narušení 
  chodu celé skupiny a také k ukončení Vaší další účasti na skupině.

10.  Buďte ohleduplný/á k sobě i druhým, respektujte soukromí, intimitu 
  a autonomii každého z členů skupiny. Mluvte sám/sama za sebe, 
  neskákejte druhým do řeči, nehodnoťte je. Máte právo říct „stop“ 
  ve chvíli, kdy se přiblížíte k tématu, které je pro Vás citlivé nebo 
  choulostivé,a Vy nejste připraven/a toto téma otevřít a sdílet 
  s ostatními.


