ChildTalks+ je preventivní a edukativní metodika pro práci s rodinami, kde jeden z rodičů trpí
duševním onemocněním. Cílem je předcházet duševním problémům a rizikovému chování jejich dětí a
adekvátně k jejich věku jim poskytnout informace o duševním onemocnění jejich rodičů, emoční a
sociální podporu. Rodičům program usnadní s dětmi o svém onemocnění mluvit a získají doporučení
na návaznou odbornou pomoc.
Projekt č. ZD-ZDOVA1-019 je podpořen v období 1. 3. 2021 – 31. 8. 2023 grantem z Islandu,
Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP. Projekt vede 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy ve
spolupráci s českými a zahraničními partnery.
Kdo může být terapeut?
Hledáme ke spolupráci „terapeuty“ (jde o širokou škálu odborností - zdravotní sestry, psychiatři, kliničtí
a poradenští psychologové, školní psychologové, adiktologové, speciální pedagogové, sociální
pracovníci), kteří dle své specializace pracují buď s celou rodinou či s dospělým klientem s
diagnostikovaným duševním onemocněním, který je rodičem dítěte ve věku 6-18 let.
Jak probíhá práce terapeuta a jak je finančně ohodnocena?
Terapeut pracuje pomocí metodiky ChildTalks+, v které bude proškolen, vždy s jednou rodinou během
čtyř strukturovaných sezení. Trénink je zdarma a práce s rodinami je finančně ohodnocena:
Hrazeno je celkem 10 hodin práce s 1 rodinou. Z toho 5 hodin zpravidla představuje přímá práce s
rodinou pomocí metodiky ChildTalks+ (dle náročnosti práce s danou rodinou). Zbylé hodiny jsou
určeny na předání dotazníků rodině (včetně instrukcí k vyplnění), následný sběr vyplněných dotazníků
a předání koordinátorům realizačního týmu. Výzkumná studie je nezbytnou součástí projektu. Dále
může být čas využit na přípravu, supervizi/ intervizi apod.
Odměna představuje 750,- Kč/hod. tzn. 7500,- Kč hrubého za práci s 1 rodinou. DPP bude uzavřena
mezi konkrétním terapeutem a neziskovou organizací E-clinic, z.ú., partnerem projektu.
Podmínky účasti
Po dobu projektu bude terapeut pracovat minimálně se 4 rodinami svých klientů, více rodin je
výhodou. Dále absolvování alespoň jednoho supervizního či intervizního setkání.
Absolvování tréninku v metodice ChildTalks+.
Trénink trvá 1,5 dne a bude se konat 5. a 6. 5. 2022 na Děkanátu 1. LF UK. Povede ho autorka metodiky
Dr. Karin van Doesum. Trénink je v angličtině, bude zajištěn simultánní překlad do českého jazyka. Pro
účast tak není znalost angličtiny nutná.
Po tomto tréninku začne práce s druhou vlnou rodin duben - červen 2022. Rodiny lze zařadit i do
následujících vln. Před účastí na tréninku je však nutné, aby měl terapeut domluvenu spolupráci
s rodinami.
Zájemci kontaktujte Mgr. Terezu Štěpánkovou,
tereza.stepankova@lf1.cuni.cz, 776 395 820.
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9. 12. 2021 v 17 hod. na Děkanátu 1. LF UK proběhne informační schůzka pro zájemce podílet se na
projektu ChildTalks+ jako terapeut.

