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Sociální klinika

Český institut biosyntézy v září 2014
slavnostně zahájil fungování Sociální
kliniky, kterou otevřeli její kmotři, spisovatel
a chirurg Jan Trachta, novinář Petr Třešňák
a módní návrhářka MiMi Nguyen Hoang
Lan.

Projekt Sociální kliniky poskytuje psychoterape-utické služby lidem, kteří se nacházejí v
náročné životní situaci a nemohou si tyto služby z finančních důvodů dovolit. Psychoterapeutické služby poskytují dobrovolní psycho-terapeuti, kteří za svou práci nepobírají
žádnou odměnu kromě vzdělávání a supervizí, jejichž smyslem je podpora rozvoje
profesních kompe-tencí terapeutů poskytujících své služby v rámci Sociální kliniky.
Lidé, kteří do Sociální kliniky přichází, se často nachází ve velice složité životní situaci a
současně ve středním pásmu chudoby. To jim umožňuje vcelku dobře zvládat život se svými
nároky, nicméně neumožňuje pravidelně docházet na psychoterapii (standardní cena je cca
2000 Kč měsíčně). Sociální klinika nabízí pomoc prostřednictvím krátkodobé terapie (12
sezení).
V rámci Sociální kliniky pracují zkušení terapeuti, kteří absolvovali komplexní psychoterapeutické vzdělání ve směrech vyznačujících se celostním pohledem na člověka.
Terapeutické služby jsou poskytovány za poplatek dle individuálních možností klienta
v rozsahu 12 sezení v průběhu přibližně 6 – 9 měsíců.
Psychoterapeutické služby v Sociální klinika poskytuje tým dobrovolných terapeutů, v lednu
2015 je to již 40 terapeutů. Sociální klinika tak rovněž představuje koncept spolupráce, do
kterého se mohou zapojit terapeuti různých směrů a z různých míst ČR. Jedná se o
odborníky, kteří jsou přesvědčení, že dobrovolnická pomoc druhému člověku podporuje
pozitivní růst jak toho, komu je pomáháno, tak i toho, kdo pomáhá.
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Milníky Sociální kliniky
Listopad 2013 – zahájení příprav projektu, inspirací byla také činnost spřátelených
zahraničních institutů, kterým se sociální kliniky podařilo vybudovat a ročně tak pomáhají
stovkám klientů (první sociální klinika vznikla v Brazílii pro práci s dětmi v chudinských
čtvrtích). Vznik projektu je také reakcí na podmínky v České republice, kdy terapie placená ze
zdravotního pojištění není dostupná v takové míře, v jaké je nezbytná.
Březen 2014 – zahájení pilotní fáze projektu
Srpen 2014 – ukončení pilotní fáze projektu, od března do srpna 2014 jsme v rámci pilotní
fáze projektu poskytli služby Sociální kliniky prvním 11 klientům. Poskytnuto bylo celkem 12
mapujících rozhovorů a 93 hodin terapie. Do projektu se prozatím přihlásilo 16 dobrovolných
terapeutů.
Srpen 2014 – spuštění webových stránek projektu
Září 2014 – oficiální slavnostní zahájení činnosti Sociální kliniky
Říjen 2014 – přihlášeno již 24 dobrovolných terapeutů
Listopad 2014 - Sociální klinika pomohla a stále pomáhá 49 lidem s nejrůznějšími obtížemi,
rozdílného věku a z celé České republiky. Spolupracuje s námi již 33 dobrovolných terapeutů.
Leden 2015 – Sociální klinika je nově na Facebooku, pomáhá 68 lidem, poskytla cca 476 hodin
terapie, 69 vstupních mapujících rozhovorů. Spolupracuje s námi již 39 dobrovolných
terapeutů na 14 místech v České republice, zejména však v Praze.
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