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Jedním ze základních principů většiny psychoterapií je vyprávění. Vyprávět však nemusíme
pouze verbálně, jak si to většinou pod psychoterapií představujeme, ale například i písemně.
Článek Když psaní pomáhá psycholožky Petry Štarkové se právě na písemnou podobu
terapie zaměřuje a poukazuje na veškeré pozitivní aspekty psaní. Biblioterapii může vést
psychoterapeut, poradenský psycholog, biblioterapeut nebo pedagogický či sociální
pracovník a jejím smyslem je mimo jiné pomocí četby knihy reflektovat zátěžovou situaci,
kterou daná osoba prožívá. V článku se však dozvíte i o pozitivních aspektech psaní např.
deníku, psaní expresivního, ale i blogu.
Problematika sexuálních asistentek vzbudila na podzim vlnu emocí mezi mnoha pracovníky v
sociálních službách. V oblasti sexuality handicapovaných dochází k názorovým střetům a
protichůdným názorům, a to jak mezi odborníky, tak laickou veřejností. Jaroslav Zvěřina se
ve svém článku Zdravotní handicap a pohlavní život nad problematikou zamýšlí nejen
z pohledu své profese psychiatra a sexuologa, ale i z pozice lidské. Upozorňuje, že služby
podobné sexuálním asistentkám byly realizovány již v 19. století a v moderní době např.
v USA a Izraeli. Ve všech případech byly zkušenosti spíše negativní.
Z právní tematiky se v lednovém čísle objevuje např. článek o dříve vyslovených přáních
v sociálních službách Heleny Krejčíkové. Pacienti (klienti) totiž často o možnosti sepsat dříve
vyslovené přání nevědí, nebo narazí na neochotu a nepřipravenost okolí jim se sepsáním
tohoto „přání“ pomoci. V článku se dozvíte nejen to, jak takové přání sepsat, na co
nezapomenout a na co si dát pozor, ale i kde najdete vzorový dokument, kterým se můžete
při psaní inspirovat.
V prvním čísle tohoto roku najdete ale i spoustu dalších zajímavých témat, např. rozhovor
s Davidem Pospíšilem z MPSV nejen o standardech kvality sociálních služeb, novinky
v odborných sekcích APSS či článek o ochraně práv seniorů. I v tomto roce Vám tak budeme
přinášet co nejvíce informací ze světa sociálních služeb.
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