Poradenství pro patologické hráče
Centrum protidrogové prevence a terapie o.p.s
Plzenecká 13, 326 00 Plzeň (mapa zde)
www.cppt.cz

TERAPEUTICKÁ SKUPINA PRO OSOBY S POTÍŽÍ S HAZARDNÍ HROU
Skupina je otevřena všem, kteří si uvědomují potíže s hazardní hrou a uvažují o změně ve
svém životě. Skupina je koncipována jako uzavřená do max. počtu 12 osob. Pro vstup do
skupiny je nutné absolvovat minimálně jedno úvodní setkání se skupinovým terapeutem.
Není nutná žádná zpráva od odborníka. Je však nutné dodržovat pravidlo diskrétnosti a
respektovat právo na anonymitu každého účastníka setkání.

 skupina je příležitostí dozvědět se něco nového, získat podporu a pomoc
 skupina je prostorem osobního růstu každého účastníka
 skupina poskytuje prostor, kde je možné sdílet své zkušenosti a potřeby s lidmi v
obdobné situaci a porozumět svým obtížím s hazardním hraním

Principy: dobrovolnost, anonymita, diskrétnost
Čas: 18:00 – 19:30 (1krát týdně /čtvrtek)

Zájemce o účast na skupině prosíme o telefonický nebo emailový kontakt:
724 384 461/723 215 089/poradna@cppt.cz

Kontaktní osoba: Bc. Lucie Peschiková, Ing. Jan Eret
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