
1

O SKUPINE PRE MUŽOV PRI CPLDZ KOŠICE

Sme podporná skupina pre mužov; na ceste sebapoznania, autenticity, plnohodnotnejšieho života, kvalitnejších

vzťahov, hlbšieho spojenia s inými mužmi.

Skupina je určená pre všetkých mužov (nielen pre  mužov  trpiacich  závislosťou)  vo  veku  18  rokov  a  viac.

Stretávame sa dva štvrtky v mesiaci v budove CPLDZ na Skladnej 2 v Košiciach.

Presný dátum skupín na najbližší mesiac je pravidelne oznamovaný prostredníctvom webu a facebookovej stránky

CPLDZ Košice vždy koncom predošlého mesiaca alebo začiatkom aktuálneho mesiaca.

Zvlášť naše pozvanie do skupiny majú:

· muži, ktorí nezažili plnohodnotný mužský vzor, alebo nie taký, aký by zažiť chceli s možnosťou z neho

dlhodobo čerpať v hlbokom vzťahu, nepocítili dostatok lásky a vedenia zo strany muža,

· abstinujúci muži,

· synovia alkoholikov alebo inak závislých otcov (alebo matiek),

· muži hľadajúci svoju identitu,

· muži s akoukoľvek traumou, ktorí už absolvovali alebo paralelne absolvujú individuálnu psychoterapiu,

· akokoľvek chybujúci alebo v sebe či vo svojich vzťahoch stratení muži.

Základné pravidlá prezenčnej skupiny uvádzame pod týmto textom.

Každý člen skupiny je povinný si naštudovať tému najbližšieho stretnutia, teda prísť na spoločné stretnutie

pripravený.

Téma stretnutia sa zverejňuje minimálne týždeň pred zahájením skupiny (linkom na úvodnej strane Google

dokumentu). Rovnako minimálne päť dní pred zahájením skupiny je potrebné registrovať sa na skupinu

prostredníctvom e-mailu skupinamuzov@gmail.com alebo sa na ňu prihlásiť zapísaním sa do tabuľky Google

dokumentu.

Registruje sa iba raz, a to pred prvou návštevou skupiny, kedy záujemca prostredníctvom vyššie spomenutého e-

mailu obdrží prístup do Google on-line dokumentu, v ktorom sa zapíše do tabuľky pod aktuálny dátum. Vstup do

dokumentu s možnosťou prihlasovať sa na ďalšie stretnutia (dokument zostáva ten istý, iba sa v ňom aktualizujú

údaje) bude mať potom už permanentne zabezpečený. Dokument si vždy otvorí cez svoj Gmail účet (po prihlásení

sa do svojho e-mailu a po vyhľadaní Google dokumentu cez „Aplikácie Google“ – vpravo hore) alebo si stiahne do

svojho smartfónu aplikáciu Dokumenty Google.

Čo si priniesť so sebou? Je dobré mať so sebou malý zápisník, pero, fľašu s vodou, menovku (krstné meno).
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Základné pravidlá skupiny:

1. Na skupinu sa prichádza dobrovoľne (ideálne pravidelne), aspoň 10 minút pred jej otvorením, s vypnutým

mobilom, s chuťou, pripravenosťou a aktuálne aj pri dodržiavaní všetkých platných protipandemických

opatrení. Neskorý príchod ruší skupinu a aj meškajúci člen prichádza o prehľad a dôležité informácie,

nehovoriac o tom, že neskoré príchody a skoršie odchody pôsobia neúctivo voči ostatným členom skupiny

a ich zdieľaniu. Môže ísť o výnimočnú situáciu, dôsledkom ktorej je neskorší príchod na skupinu či skorší

odchod zo skupiny, avšak táto situácia sa skupine má dostatočne zdôvodniť a skupinou ospravedlniť.

Ideálne však je, aby osoba svoje meškanie alebo skorší odchod oznámila vopred e-mailom a uviedla aj

približný čas meškania/skoršieho odchodu, a aby sa to nestávalo pravidlom. “Urobím všetko pre to, aby

som nemeškal alebo neodchádzal skôr - aj za cenu toho, že sa jednoducho nezúčastním stretnutia.”

2. Pokiaľ som sa chcel zúčastniť stretnutia, ale v daný deň mi do môjho plánu vstúpi iná povinnosť, viem sa

ešte v ten deň odhlásiť z registrácie písomným oznámením - mailom (priamo z tabuľky sa môžem sám

vymazať len do stredajšieho večera, teda deň pred zahájením stretnutia).

3. Žiadny člen skupiny nesmie vojsť do budovy CPLDZ KE pod vplyvom návykovej látky.

4. Na každú skupinu sa prichádza po starostlivom prečítaní si témy stretnutia v dostatočnom predstihu.

Osoba, ktorá si text (zvyčajne v rozsahu jednej až dvoch strán formátu A4) neprečítala, lebo o ňom

nevedela, nemohla sa mu venovať z objektívnych dôvodov, sa môže zúčastniť skupiny, ale nevystupuje

svojou nepripravenosťou (nevie, o čom je reč) rušivo, ani sa priamo či nepriamo neusiluje svojím

správaním, svojimi výpoveďami rozptyľovať skupinu či odkloniť jej členov od nosnej témy stretnutia.

5. Hovorí iba jedna osoba a hovorí za seba. Akékoľvek prejavy neúcty, intolerancie, ignorácie, skákania do

reči, mobil vydávajúci akýkoľvek počuteľný zvuk atď. si zasluhujú maximálne dve upozornenia a pri

porušení pravidla tretíkrát požiadanie o opustenie skupiny (tzv. pravidlo “dvakrát a dosť”).

6. Každý má mať priestor vyjadriť sa. Každý člen skupiny sa na začiatku skupiny predstaví, povie, ako sa má a

vyjadrí sa k tomu, či dnes chce hovoriť alebo potrebuje zdieľať viac, aby si už na začiatku skupina vytvorila

prehľad a z hľadiska rozdelenia času bola ohľaduplná a spravodlivá k všetkým členom skupiny.

7. Ak člen skupiny potrebuje otvoriť tému mimo témy stretnutia, môže tak urobiť so súhlasom celej skupiny

a pri dostatočnej časovej rezerve pred koncom stretnutia (stretnutie trvá maximálne 90 minút, časová

rezerva je 10 - 15 minút).

8. Neponúkajú, nevnucujú sa rady, nepoučuje sa, nemudruje sa, ale vyjadruje sa vlastná skúsenosť (uplatní

sa tu pravidlo “dvakrát a dosť”).

9. Vytvára sa bezpečný priestor, v ktorom sa neklame, hovorí sa úprimne, ponárajúc sa čo najhlbšie do

svojho vnútra.
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10. To, čo sa povie v skupine, zostáva v skupine. Zo skupiny sa nesmú vynášať osobné ani žiadne iné údaje a

citlivé informácie. Skupina chráni osobné údaje a citlivé informácie všetkých svojich členov vrátane osoby,

ktorá vedie skupinu a všetci členovia sú si vedomí toho, že mimo bezpečného priestoru skupiny sa na tieto

údaje či informácie vzťahuje terapeutické tajomstvo, resp. mlčanlivosť. Porušenie tohto pravidla znamená

okamžité vylúčenie zo skupiny.

11. Aktívni členovia skupiny si navzájom tykajú, ak sa neurčí inak. Osoba, ktorá skupinu vedie, členom skupiny

vyká nie z pozície nadradenosti, ale zo svojej pracovnej pozície a kvôli dodržiavaniu etických zásad (v

skupine môžu byť prítomní bývalí či budúci pacienti CPLDZ), avšak všetci členovia sa k sebe správajú tak,

aby z tohto správania bola zrejmá úcta, rešpekt, tolerancia.

12. Zo skupiny sa neodbieha a neodchádza skôr, okrem prípadu vopred oznámenej výnimočnej situácie.

13. Žiadny člen skupiny sa nesmie voľne (bez dozoru) pohybovať po budove CPLDZ KE pri príchode na skupinu

ani po odchode zo skupiny.

14. Pravidelne si kontrolujem svoj Gmail účet, z ktorého som sa registroval, obzvlášť v prípadoch, keď som sa

nedostal do prvej tabuľky.

15. Každý člen skupiny sa zasluhuje o to, či sila a dynamika skupiny sú uzdravujúce, motivujúce, formujúce, či

atmosféra v skupine je príjemná, bezpečná a dávajúca, preto každý člen skupiny má právo vyjadriť sa k

tomu, čo ho v skupine ruší, čo od skupiny očakával a čo sa nenaplnilo, ako aj podávať návrhy na doplnenie

skupinových pravidiel.


