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Kids‘ Skills – komunitní rozměrKS VÝCVIK

CO JE TO KOMUNITA?
� Existuje asi 100 různých definic komunity (Popple, 1995)

� „Sociální útvar charakterizovaný jednak zvláštním typem 
sociálních vazeb uvnitř, mezi členy, jednak specifickým postavením 
navenek, v rámci širšího společenského prostředí“ (Jan Keller)

� „Komunita je jakýmsi symbolem vyjadřujícím hranice. Jako symbol 
je udržována společně svými členy… Skutečnost a účinnost hranic 
komunity – a potažmo komunity samotné – závisí na jejich 
symbolickém vytváření.“  (Cohen, 1992)

� „Pojem komunita neexistuje jen v geografickém a materiálním 
smyslu, ale reflektuje rovněž myšlení a pocity lidí, zda lidé věří, 
že komunita existuje.“ (Popple, 1995)
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CO JE TO KOMUNITA?
� Burkett:

� Komunita jako sloveso (proces) – důraz na změnu, proces a 
na činnost, aktivní utváření významů. 

� Komunita jako (sociální) systém – komunita je utvářena 
komunikací (není to tedy nějaký konkrétní prostor, kam by bylo 
možné vstoupit). 

� Komunita jako otevřený prostor pro odlišnosti – na rozdíl od 
moderních pojetí, která zdůrazňovala jednotu a celistvost, je 
v postmoderních pojetích důraz kladen rovněž na odlišnost, 
jedinečnost. Imperativem pro praxi je nutnost obě složky udržet 
v rovnováze.

www.dalet.czKS VÝCVIK



27.05.2016

www.dalet.cz 2

www.dalet.cz

Ben Furman, M.D.

KS VÝCVIK

www.dalet.cz

� Certifikovaný institut Kids‘ Skills pro ČR

� Výcviky v práci s dětmi metodou Kids‘ Skills

� Komplexní psychoterapeutické výcviky v terapii 
zaměřené na řešení

� Výcviky v supervizi, koučování apod.

KS VÝCVIK

www.dalet.czKS VÝCVIK



27.05.2016

www.dalet.cz 3

www.dalet.czKS VÝCVIK

NADĚJE

TVOŘIVOST SPOLUPRÁCE

NADĚJE

� Zaměření na řešení, 

ne na problém

� Přání a sny – detailní 
popisy

� Co se už daří?

� Očekávání klienta i 
pracovníka a důvěra v 
posun
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SPOLUPRÁCE

� Společný cíl

� Dojednávání

� Společná vítězství

� Podpora
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TVOŘIVOST

� Utilizace zdrojů

� Metafory

� Hravost

� Humor
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0. Popovídání („small talk“)
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1. Přeměnit problémy na dovednosti
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� Definice problému (Kazdin, 2004):

� „Žádný snadno administrovaný měřící nástroj 

nemůže posloužit jako nějaký ‚psychologický teploměr‘ 

k rychlému určení, zda dítě trpí něčím jako je sociální, 

emocionální či behaviorální ‚horečka‘.“ (s. 547) 

� V praxi se často vyskytuje více problémů současně

� děti samotné (zejména mladší pěti let) nejsou schopné porozumět 
souvislostem a vnímat své chování jako patologické 

� Rodiče jsou naopak velmi důležitým zdrojem informací o dítěti a často 
iniciují terapii, ale jejich hodnocení dítěte je ovlivněno tím, jak fungují 
jako rodiče – čím „patologičtější“ rodiče, tím více vnímají své dítě jako 
„patologické“ (s. 548)

2. Dohodnout dovednost s dítětem
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3. Popis a předvedení dovednosti
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4. Zkoumání 
přínosů nové 
dovednosti
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5. Pojmenování nové dovednosti
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6. Výběr 
pomocníka
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7. Hledání podpory
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� Význam kontextu (Kazdin, 2004):

� Změny k lepšímu v rodičovském stresu často vedou                             
ke zlepšení i u dítěte

� vhodné zapojení významných osob (rodičů, učitelů,                 
kamarádů apod.) do terapeutického procesu, je významným faktorem 
účinnosti terapie s dětmi

� „Bez ohledu na to, jak problém vznikl, změna prvků kontextu může být 
skvělým způsobem, jak způsobit změnu u dítěte“ (s. 549).

� Předčasné ukončení terapie ze strany klientů (tzv. „drop-out“) se u dětí 
a dospívajících pohybuje mezi 40 – 60%. Při pečlivé práci s kontextem 
a vhodném zapojení významných osob do terapeutického procesu se 
riziko předčasného ukončení terapie výrazně snižuje a lze jej tedy 
chápat jako prevenci tohoto nežádoucího jevu. 
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8. Posílení sebedůvěry
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9. Plánování 
oslavy
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10. Zveřejnění
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11. Trénování dovednosti
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12. Připomenutí
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13. Oslava
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14. Učení dalších dětí
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15. Další dovednost
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� „Různí terapeuti, kteří poskytují stejnou léčbu – dokonce i 
když postupují podle manuálu – mohou produkovat různé 
výsledky.“ (Kazdin, 2004, s. 553)  
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„Osobní rozvoj je týmový sport.“ 
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