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Mgr. Miroslav Bubeník Bth.
Název příspěvku:

PROJEKTOVÉ METODY PŘI PRÁCI S DĚTMI V KRIZI

Termín a místo konání:

1. 6. 2017 prostory společnosti NOMIA, z.ú.

O vystoupení: Seminář se věnoval oblasti psychologie, komunikace. Objasnění jednotlivých termínů z oblasti
sociální práce. Součástí byly praktické ukázky sociální práce s dětmi a promítnutí filmu Zuřivec.
O autorovi: Mgr. Miroslav Bubeník Bth. je ředitelem NOMIA, z.ú., současně také vedoucí
psychoterapeutického týmu a psychoterapeut Poradny pro oběti násilí a Dětského krizového centra a vedoucí
praxe studentů Univerzity Hradec Králové.
Mgr. Anežka Barešová, Salinger, z.s.: Kurz byl pro naši práci, ale nejen tu, velice užitečný. Pan Bubeník
oba dva dny pojal zajímavou a zážitkovou formou. Měli jsme možnost poznat a naučit se, jak vést
krizovou intervenci. Jak pomocí klientových hodnot, které jsou pro klienta důležité, a které si chrání,
docílit změny a navést klienta na cestu, která mu pomůže vyřešit jeho trauma a případnou krizi. Povídali
jsme si i o chybách, které se mohou při vedení rozhovoru objevit a čeho se vyvarovat, proto aby byl
rozhovor pro klienta co nejpříjemnější. Druhý den jsme si sami zkusili vést takový rozhovor a najít v něm
hodnoty, kterou „klient“ chrání. Největším zážitkem bylo vyzkoušení si role malého dítěte, které je
svědkem násilí mezi rodiči (hádky, „tichá“ domácnost). Při této aktivitě jsme sami na sobě cítili pocit
bušení srdce či bolest hlavy. Kurz hodnotím jako výborný.
Mgr. Ludmila Valešová, KRC Sedmikráska, z.s.: Zajímavou zkušeností bylo nejprve si pojmy krize a
trauma definovat a vzájemně si uvědomit rozdíly mezi nimi. Dále jsme mezi sebou sdíleli informace a
metody, které nám např. při krizovém rozhovoru již v minulosti pomohly. Dotkli jsme se vysvětlení
metod a nástrojů při terapii po traumatu a znovu jsme si uvědomili, jak důležité je, umět se podívat na
klienta jeho očima, poznat jeho hodnoty a hledat ty, které byly při traumatu porušeny. Jako
nejzajímavější hodnotím praktické vyzkoušení, jaké pocity může mít dítě v rodině s narušenými vztahy,
komunikací a které zažívá nějakou formu násilí. Seminář hodnotím jako velmi přínosný, informace už
teď využívám při své práci s klienty a praktická cvičení mně navíc přinesla nové podněty k zamyšlení.
Všichni jsme se však shodli, že bychom uvítali pokračování.

