
   

  Podpůrné intervence jednotlivcům a skupiny  
  pro děti a dospívající, přicházející z Ukrajiny 
 

 
Podpůrné intervence a práce ve skupinách se zaměřují na psychologickou a speciálně 

pedagogickou  pomoc při zvládání prožitého traumatu a usnadňují integraci do nového 

sociokulturního prostředí.  

Týmy v našich ambulancích v Praze 5, Praze 9, Praze 10 a Mladé Boleslavi jsou složeny z 
psychologů, speciálních pedagogů a dalších odborníků pro práci s dětmi a mládeží. 
  

 Pro koho je vhodná individuální péče? 
Neplánovaný odchod z původního domova, často spojený s traumatizujícími zážitky, adaptace  
na nové prostředí, včetně zahájení docházky do českých škol, v nichž je zpočátku častá komunikační 
bariéra, to vše klade na psychiku mnohých dětí velké nároky. Právě pro ty děti, které se velmi obtížně 
s nastalou situací vyrovnávají, je určena naše nabídka. 

 

 Pro koho je skupina vhodná?  
Skupiny budou heterogenní, složené jak z dětí z Ukrajiny (nabídka se týká i těch, které u nás žijí již 
delší dobu), tak z dětí českých.  Nabídkou je možnost vzájemné interakce během různých 
terapeutických aktivit ve skupině. 

  

 Kdy a kde se setkáme? 
Objednání individuální péče telefonicky  

- zavolat každý pracovní den mezi 9.00 - 15.00 hodinou do oddělení: 
Ambulance Praha 5, Weberova 1 (areál ZŠ Weberova) tel.: 251 614 735, 774 212 820 

Ambulance Praha 9,  Čakovická 51 tel.: 286 580 711, 773 212 820 

Ambulance Praha 10, Ostružinová 7, tel.: 286 887 075, 776 212 928 
Ambulance Mladá Boleslav, Tovačovského 163/7, tel.: 313 537 404,  773 765 387 
 

 Jak a kde se zapojit do skupiny?  
Skupiny jsou bezplatné, objednat se můžete telefonicky nebo emailem 
ambulancepraha5@klicov.cz, ambulancepraha9@klicov.cz, ambulancepraha10@klicov.cz,  
kde vám rádi zodpovíme vaše případné další dotazy.  

Skupiny probíhají: Ambulance Praha 5 - každou středu od 14.15 do 15.45 hod.  
                               Ambulance Praha 9 - každé druhé úterý od 16.00 do 17.30 hod. 
                               Ambulance Praha 10 - každou středu a čtvrtek od 15.30 do 17.00 hod.  
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