Terapeutické centrum Modré dveře pomáhá tam, kde je to
nejvíc potřeba.








Pomáháme lidem s duševním onemocněním a s mentálním postižením.
Poskytujeme krizovou pomoc osobám, které ji nutně a akutně potřebují.
Nabízíme dostupnou psychoterapii jednotlivcům, párům, rodinám i dětem.
Poskytujeme služby klinického psychologa, specializované na diagnostiku
dětí i dospělých.
Nabízíme podporu a služby pro pěstouny a vykonáváme sociálně-právní
ochranu dětí.
Nabízíme
pedagogicko-psychologické
poradenství a vzdělávání
v
oblasti psychologie, sociální práce a pěstounské péče .

V listopadu jsme se stali držiteli ocenění
Neziskovka roku 2018 v kategorii velká
neziskovka.
Modré dveře zaměstnávají 50 zaměstnanců
v centrech v Kostelci nad Černými lesy,
v Říčanech a v Praze – Hostivaři.

Využíváme

všech

dostupných

financování.

Neobejdeme

se

forem

však

bez

důvěry a podpory soukromých dárců –
štědrých firem a velkorysých lidí, kteří jsou
ochotni pomoci lidem v krizi nebo tíživé
životní situaci. Děkujeme vám za podporu
a dar!

Terapeutické centrum Modré dveře
Osmiletého Petra k nám přivedla jeho „máma“. Vystřídal už tři školy. Všude to bylo
stejné - posměšky, urážky a nakonec i fyzické ubližování. Péťa neměl v životě štěstí.
Jeho biologická matka ho opustila dětství. Několik let strávil v dě tském domově.
Petr má nízké sebevědomí a ve vztazích mu to moc nejde. A tak se pravidelně stával
obětí agrese. Po 3 letech intenzivní práce se dneska Petr usmívá a má několik velmi
dobrých kamarádů. Dopřejte Petrovi a jemu podobným dětem terapii, která jim
otevře dveře do života!

Katka seděla v čekárně a koukala do
zdi. Odmítala vejít. Ani lákání na
hračky nezabralo. Vlastně netuším,
jestli mě tehdy vnímala. Podle její
mámy, to ale byl pokrok. U jiných
psychologů Katka řvala, kopala a
někdy i mlátila hlavou o zeď. Trvalo
ještě dlouho, než získala odvahu a
překročila práh mých dveří. Dneska
spolu dokážeme mluvit. Zatím pár
vět. Způsob práce s Katkou bylo nutné přizpůsobit neobvyklé diagnóze. Podpořte
diagnostické služby pro Kačku a další děti!

Míša přišla o celou rodinu. Vychovává ji babička. Snaží se, ale moc si s Míšou
nerozumí. Nedávno přišla na to, že Míša kouří marihuanu. A kdo ví, co ještě dělá.
Jejich vztahy jsou velice napjaté. Babička si potřebuje urovnat vztahy se svou
mrtvou dcerou, matkou Míši, a Míša potřebuje zpracovat obrovskou ztrátu. Obě
potřebují prostor pro svá trápení – pod odborným vedením terapeuta. Dopřejte
lidem s těžkým osudem lepší budoucnost!
(uvedené příběhy jsou skutečné, změnili jsme však jména a reálie, abychom zachovali
naprostou anonymitu)
PODPOŘTE DAREM LIDI, KTEŘÍ SE OCITLI V KRIZI NEBO TÍŽIVÉ ŽIVOTNÍ SITUACI
A NEOBEJDOU SE BEZ ODBORNÉ PODPORY!

