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PotPot řřeba vzniku psychoterapeutickeba vzniku psychoterapeutick éé skupiny pskupiny p áárrůů
vv rráámci dolmci dol ééččovov áánníí a a resocializaceresocializace klientklient ůů zzáávislých na vislých na 

nnáávykových lvykových l áátktk áách:ch:

OpakovanOpakovanéé a da důůvvěěryhodnryhodnéé
sdsděělenleníí klientklientůů
vv resocializaresocializaččnníímm programuprogramu
o po přřetrvetrváávajvajííccíích konfliktechch konfliktech
vv partnerstvpartnerstvíí, p, přřestoestožže:e:

•• zzáávislý partner abstinuje vislý partner abstinuje 

•• plnplníí svsvůůj  j  žživotnivotníí program program 

•• partnepartneřři neuvai neuvažžujujíí o o 
rozchodurozchodu

ProPročč volit skupinovou prvolit skupinovou pr ááci:ci:

•• MoMožžnost identifikace  nost identifikace  
ss ostatnostatníími mi ččleny skupiny. leny skupiny. 

•• SnSníížženeníí pocitpocitůů výjimevýjimeččnosti nosti 
partnerských potpartnerských potíížžíí..

•• ZtrZtrááta pocitu osamta pocitu osaměělostilosti..



Historie skupinové práce:
Vznik: 2005

Frekvence skupinového sezení :
1x měsíčně po dobu 10 – 12 měsíců

Složení skupin podle:
závislosti partnera: pohlaví závislého  partnera:
80% alkoholová závislost                         95% mužů
20% ostatní 5% žen

Celkem se zú častnilo pár ů: 16



ObvyklObvykl áá situace na posituace na po ččáátku terapietku terapie
ZZáávislý partner:vislý partner:
Sdělení:
Abstinuji, zapojil jsem se do
pracovního procesu, jsem
ochotný odpovědně přijmout část
povinností v rámci zajištění
rodiny, obnovuji  bezpečné
přátelské vztahy, věnuji se svým
zájmům.

Očekávání:
ocenění, projevení důvěry,
spolupráce na mém programu

Pocity:
křivda – tolik se snažím a pro mého
partnera je to pořád málo, nedůvěřuje
mi a měl by.

Nezávislý partner:
Sdělení:
Partner  sice abstinuje, pracuje,
má plány do budoucna, ale ty  mě
zneklidňují.

Očekávání:
partner bude abstinovat, bude se
mnou vše sdílet, zapojí se do
nezměněného chodu domácnosti,
bude mi pomáhat a bude
oceňovat, jak dobře jsem zajistila
chod domácnosti a celý rodinný
životní styl.

Pocity:
měla bych mít radost, že partner
abstinuje, ale cítím nedůvěru, křivdu
až agresi, že si dělá co chce a
neposlouchá mě. Není vděčný, a tak
moc jsem pro něj udělala.



Nejčastěji používané role  
nezávislého partnera ve vztahu se závislým:

Dozorce a kontrolor:Dozorce a kontrolor:

•• Dohoda mezi partnery, jak a vDohoda mezi partnery, jak a v jakjakéém rozsahu se m rozsahu se 
budou vzbudou vzáájemnjemněě informovat o svinformovat o svéém pohybu mimo m pohybu mimo 
spolespoleččnněě strstráávenývený ččas. as. 

•• MoMožžnosti trestných bodnosti trestných bodůů ppřři nedodri nedodržženeníí vzvzáájemnýchjemných

dohod. Zakdohod. Zakáázanzanéé ototáázky.zky.

Jeden den bez  informacJeden den bez  informacíí a kontroly.a kontroly.



SamovlSamovl áádce na trdce na tr ůůnu:nu:

•• Jenom mJenom můůj styl prj styl prááce a postup je sprce a postup je spráávný.vný.

•• PostupnPostupnéé ppřřededáávváánníí kompetenckompetencíí partnerovi na partnerovi na 
zzáákladkladěě dohody.  dohody.  

•• SpoleSpoleččnnáá dohoda kontroly výsledkdohoda kontroly výsledkůů, nikoliv postup, nikoliv postupůů. . 

•• DobrovolnDobrovolnéé dděělenleníí se o moc.se o moc.



Trpitelka: Trpitelka: 

• Nemohu uplatňovat své nároky musím být vždy 
k dispozici. 

• Můžeme se dohodnout, že jsme se nedohodli, chci 
si prosadit…., chci ti vyhovět…..



Jak opustit jistoty tJak opustit jistoty t ěěchto rolchto rol íí??

1.krok:1.krok:
PPřřijetijetíí zmzměěny vny v mechanismech chovmechanismech chováánníí zzáávislvislééhoho

partnera.partnera.

2.krok:2.krok:
PostupnPostupnéé opouopouššttěěnníí svých zabsvých zaběěhlých rolhlých rolíí a mechanisma mechanismůů

chovchováánníí..

3.krok:3.krok:
SpoleSpoleččný trný tréénink novnink nověě ppřřijijíímaných  rolmaných  rolíí a spolupra spoluprááce  pce  přřii

budovbudováánníí partnerskpartnerskéého a rodinnho a rodinnéého ho žživota.ivota.



Zisky absolventZisky absolvent ůů skupin:skupin:
•• NauNauččil jsem se se svou partnerkou otevil jsem se se svou partnerkou otevřřeneněě mluvit o mluvit o 

svých potsvých potřřebebáách.ch.

•• Pochopila jsem, Pochopila jsem, žže mohu uplate mohu uplatňňovat svovat svéé zzáájmy.jmy.

•• ZaZaččala jsem respektovat chovala jsem respektovat chováánníí svsvéého partnera, ho partnera, 
dostdostáávváám za to od nm za to od něěho ocenho oceněěnníí..

•• Jsem ochoten radit se sJsem ochoten radit se s partnerkou o svých plpartnerkou o svých pláánech.nech.

•• Jsem sJsem s partnerem, protopartnerem, protožže chci. Nemuse chci. Nemusíím sm s nníím zm zůůstat.stat.

•• NaNaššli jsme si svoje zli jsme si svoje záájmy, spolejmy, společčnnéé i individui individuáálnlníí..



Šance – resocializa ční institut

Kladno


