
 

 

Program Pilot otevírá skupinový program osobního růstu pro dospívající 



 

 

KAPITÁNSKÝ KURZ “PILOT“ 
pro dospívající ve věku 16-18 let v evidenci OSPOD 

 
pro koho: 
Program je vhodný pro ty, kteří chtějí:  

● seznámit se s novými lidmi a pravidelně se setkávat 
● mluvit o sobě a také slyšet druhé  
● lépe se vyznat v sobě i ve vztazích 
● objevovat co máme společné s druhými i v čem jsme rozmanití 

k čemu: 
Kurz podporuje dospívající v dosažení větší spokojenosti se životem a se sebou, ve schopnosti lépe zvládat emoce a 
zátěž, prohlubuje porozumění vztahům s druhými a provází na cestě k dospělosti.  
 
kdy: 
Cyklus setkání uzavřené skupiny bude probíhat každé pondělí 16-18 hod. v termínech od 31. 10. 2022 do 26. 6. 2023. 
 
jak:  
Kurz je založen na principech bezpečí, respektu, dobrovolnosti, otevřenosti a důvěrnosti. Formát programu je 
sebezkušenostní.  Budeme si společně o věcech povídat, hledat odpovědi a zkoušet je vyjádřit v tvorbě, promítneme si 
zajímavé filmy a vydáme se spolu také ven. 
 
tematické okruhy programu:  
Můj příběh: Já. Kdo jsem a jak rozumím sama/sám sobě. Kde se ztrácím, v co doufám, čeho se bojím. Jak jsem silná/ý a 
v čem si věřím. Moje talenty, schopnosti, vnímání, myšlení, emoce. 
Moje rodina: Odkud pocházím, čím jsem ovlivněn/a.  Co považuji z rodiny za samozřejmé, v čem jsem jiný než rodiče. 
Moje vztahy: Kde končím já, kde začínají druzí. Jak pečovat o své vlastní hranice a nezahradit si cestu ke druhým. Péče o 
sebe a o druhé.  
Moje zdraví: Péče o sebe, nemoc a smrt jako součást našeho života. Nároky, předsudky, pravidla. Mé zdroje, můj přínos. 
 
kde: Program Pilot, Ječná 2, Praha 2 (metro Karlovo náměstí). 
 
kdo: Program vedou zkušení lektoři Daniela Gabrielová a Karel Fišer. 
 

Daniela: “Těší mě spoluvytvářet prostor, kde mají všichni možnost přemýšlet o sobě, nechat se inspirovat a 
sdílet to, co je pro ně důležité. Každý člověk někdy potřebuje ujistit, že se problémy netýkají jen jeho a že 
existují možnosti, jak se posunout dál.” 

 

Karel: “Na kurzu mě baví, že si účastníci mohou odnést mapu svého vlastního směřování v životě a zažít    
otevřený, nesoudící prostor pro vyjádření. Klíčové je pro mě vždy bezpečí a partnerský přístup”. 

 

                        

V případě zájmu se, prosím, domluvte na termínu informační schůzky nejpozději do 24. října na níže uvedených kontaktech.  
 Úvodní rozhovor je podmínkou pro vstup do kurzu. 

Bc. Karel Fišer, e-mail: karel.fiser@prostor-plus.cz nebo SMS na 720 992 130 

Mgr. Daniela Gabrielová, e-mail: daniela.gabrielova@prostor-plus.cz nebo SMS na 603 776 009 


