
DÍVČÍ TERAPEUTICKÁ SKUPINA
D O M E Č E K  P O D  V R B O U

Jsi dívka ve věku 
od 12 do 17 let?

Máš problémy  
ve škole?

Cítíš se často 
opuštěná?

Nemáš kamarádky 
ani kamarády?

Stalo se ti něco 
hodně smutného?

Je ti často  
do pláče?

Myslíš, že ti nikdo 
nerozumí?

Bojíš se, že nejsi 
tak dobrá jako 
ostatní?

Máš pocit, že jsi 
sama, ztracená  
ve světě?

Bojíš se něčeho 
nebo se někdy  
bojíš a nevíš čeho?

Pokud máš nějaké trápení, které není pro všechny uši, nebo pokud  
neznáš žádné uši, které by tě mohly vyslechnout, zveme tě do naší  
holčičí skupiny.

Do našeho domečku je klukům a rodičům vstup zakázán. Zjistíš u nás, 
že na své trápení a bolístky nemusíš být sama. Dozvíš se, že tvoje pro-
blémy nejsou neřešitelné, třeba jsou úplně normální a má je mnohem 
více holek, než si myslíš. Poznáš se s dívkami, které mají stejná trápení 
jako ty a možná ještě jiná. Můžeme se spolu o nich pobavit nebo si i jen 
tak popovídat o holčičích věcech.

Co tě u nás čeká? Když se přihlásíš do našeho Vrbového domečku,  
nejprve si s tebou popovídá o samotě naše psycholožka, abychom  
věděli, co nejvíce potřebuješ. Pokud budeš chtít, může si s námi popo-
vídat i maminka nebo nějaký jiný tvůj blízký člověk. Poté se seznámíš 
s ostatními dívkami ve skupině a budete si spolu s našimi terapeutkami 
povídat o tom, o čem budete zrovna nejvíce potřebovat. 

Pokud se k nám rozhodneš přijít, těšíme  
se na tebe v našem Domečku na adrese  
Černická 887/9, Plzeň.

KDY: Scházet se pak budeme pravidelně jednou za 14 dní  
v pondělí od 15:30 do 17:00 hod. Začínáme 13. 9. 2021.

Pro přihlášení či další informace nás kontaktuj  
na e-mailové adrese nebo telefonicky.

Organizace DOMUS – Centrum pro rodinu otevírá od září 
2021 dívčí terapeutickou skupinu „Domeček pod vrbou“. 
Skupina je určena pro dívky ve věku od 12 do 17 let.  
Ve skupině bude přibližně deset dívek.

Návštěvy našeho Vrbového domečku  
jsou bezplatné. Zápisné činí 300 Kč.

info@domus-cpr.cz 602 278 866, 725 927 938


