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ÚVOD

Motivace k výběru tématu

Téma arteterapie v práci s adolescenty jsem si nevybrala náhodně. Vzhledem

k tomu, že jsem měla možnost pracovat s mladými lidmi v Denním stacionáři

pro adolescenty ve VFN Ke Karlovu v rámci školní praxe a také díky naší

výcvikové vedoucí PhDr. Darje Kocábové, která mě uvedla do světa arteterapie

a stala se pro mne velkou inspirací a vzorem, jsem si zvolila toto téma. Během

své praxe na stacionáři jsem byla konfrontována se skutečností, že prostory,

které jsme měly vyhrazeny, nebyly vyhovující a arteterapeutický materiál  se

skládal z několika pastelek a zbylých papírů z kopírky. Proto jsem se rozhodla

vytvořit prostor arteterapeutické dílny. Realizaci dílny chci v této práci popsat a

zdokumentovat. Byla bych ráda, kdyby se mi podařilo mojí  zkušeností

s vytvořením arteterapeutické dílny povzbudit a podpořit všechny ty, kteří by se

arteterapii rádi věnovali, ale z důvodu nedostatku finančních prostředků nebo

vhodného prostoru jim to není umožněno.

Rozvržení a členění práce

Svoji práci jsem rozdělila na část teoretickou a praktickou. V teoretické části

vymezuji v druhé kapitole období adolescence, specifika tohoto období,

rizikové a problémové chování adolescentů. V kapitole třetí popisuji jednotlivé

směry arteterapie, její metody a postupy obecně a její specifika v práci

s adolescenty. Zabývám se otázkou: proč je arteterapie vhodná pro adolescenty.

Uvádím zde také stručnou historii arteterapie v České republice a ve světě.

Součástí této kapitoly je také dotazníkové šetření, jež má za cíl zjistit, jaké

techniky terapeuti nejčastěji užívají v práci s adolescenty a zda jsou určitá

specifika v arteterapii s touto věkovou skupinou. Záměrem tohoto šetření

nebylo provést reprezentativní výzkum v oblasti arteterapie s adolescenty, a ani

to nebylo v mých silách, ale uvést přístupy několika arteterapeutů, kteří pracují

s věkovou skupinou adolescentů. Použila jsem nestandardizovaný způsob
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dotazování jednotlivých arteterapeutů z různých center a zařízení v České

republice. Pro získání odpovědí jsem využila z větší části elektronickou poštu a

rozeslání dopisů. Do čtvrté kapitoly jsem zařadila etické aspekty arteterapie, o

kterých se domnívám, že jsou velmi důležitou součástí arteterapeutické práce.

V páté kapitole jsem zmapovala zařízení a centra pro ohrožené dospívající.

V praktické části popisuji vznik, průběh a dokončení realizace arteterapeutické

dílny. V přílohách je žádost o grant a všechny doklady potřebné k realizaci a

fotodokumentace, která názorně ilustruje vlastní průběh projektu.

Nekladu si za cíl postihnout celou oblast arteterapie s adolescenty a jsem si

vědoma některých nedostatků. Zvláště v teoretické části, s ohledem na značnou

specifičnost tohoto tématu a nedostatek literatury věnované tomuto tématu

v češtině, jsem čerpala více ze zahraničních zdrojů a uvědomuji si, že velký vliv

na jednotlivé metody a přístup má sociálně kulturní zázemí, které je odlišné

v každé zemi.
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1 VÝVOJOVÉ OBDOBÍ ADOLESCENCE

1.1 Vymezení pojmu

Adolescence - dospívání, termín užíván v odborné literatuře nejednoznačně.

1 v české literatuře období mezi pubescencí, která se vyděluje jako samostatná

fáze, a ranou dospělostí; nástup sekundárních pohlavních znaků, dosažení

pohlavní zralosti, dozrávání rozumových schopností a dotváření integrity

osobnosti; u dívek mezi 12. a 18. rokem, u chlapců mezi 14. a 20. rokem 2

v anglické literatuře často celé dospívání včetně období u nás označovaného

pubescence (HARTL a HARTLOVÁ, 2000, s.18).

VÁGNEROVÁ (2000, s.253) vymezuje adolescenci jako druhou fázi

dospívání a to od 15 do 20 let.

Stejná periodizace je také v Defektologickém slovníku, kde je adolescencí

vymezen „...dorostový věk, který začíná mezi 14. a 15. rokem. Ukončením

adolescence vrcholí a uzavírá se biologický vývoj lidského organizmu. Je to

poslední období, kdy lze ještě s úspěchem preventivně zabránit vzniku některých

vad a chronických onemocnění, které nepříznivě ovlivňují socializaci...“

(EDELSBERG, 2000, s.25).

MACEK (1999, s.12) se přiklání k periodizaci užívané v Americe a označuje

adolescencí „...celé období mezi dětstvím a dospělostí od 11 do 20 (22) let.

Počátek je spojován s plnou reprodukční zralostí, v jejím průběhu se obvykle

ukončuje tělesný růst. Pro ukončení adolescence biologická kritéria takovou

váhu nemají - důležitější jsou kritéria psychologická (dosažení osobní

autonomie), případně sociologická ( role dospělého) a pedagogická (ukončení

vzdělávání a získání profesní kvalifikace)“. MACEK(1999) také zdůrazňuje

užitečnost diferenciace období adolescence na časnou, střední a pozdní. Každá

fáze je svým způsobem specifická. Časná adolescence se vyznačuje změnami

emocionálními a kognitivními, nutností adaptovat se na nové prostředí a role

v souvislosti s přechodem ze základní školy na střední. Střední adolescence je

charakteristická kvalitativními změnami v oblasti vrstevnických vztahů,

měnícím se vztahem k autoritám a k sobě samému. Pro pozdní adolescenci je

klíčovým tématem budoucí očekávání a hodnotová a světonázorová orientace.
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1.2 Specifika vývojového období adolescence

Období adolescence se vyznačuje  nápaditostí, tvořivostí, ale také nestálostí,

někdy unáhleností, bez domýšlení důsledků. Adolescenti mají vytvořený svůj

systém hodnot, kterému věří, svůj svět, kterému mohou dospělí jen stěží

porozumět.

HAVIGHURST aj. (cit.dle MACKA, 1999, s.21) jsou toho názoru, že

období adolescence se vyznačuje několika vývojovými úkoly :

-  přijetí vlastního těla, fyzických změn, pohlavní zralosti a pohlavní role,

-  schopnost aplikovat intelektový potenciál v běžné každodenní zkušenosti,

- schopnost a dovednost vytvářet a udržovat vztahy s vrstevníky obojího

   pohlaví,

- změna vztahů k dospělým - autonomie, popř. vzájemný respekt a

   kooperace nahrazuje : emocionální závislost,

- získání představy o ekonomické nezávislosti,

- získání zkušeností v erotickém vztahu,

- rozvoj intelektu, emocionality a interpersonálních dovedností,

- představa o budoucích prioritách v dospělosti,

- ujasnění hierarchie hodnot, reflexe a stabilizace vlastního vztahu ke

světu a   k životu.

Některé úkoly mají v sobě prvky diskontinuity. HAVIGHURST (cit. dle

MACKA, 1999, s.22) je nazval „teachable moment“, tj. jakýsi senzitivní

okamžik pro zahájení učení. Je-li toto krátké období optimálního startu

promeškáno, je mnohem obtížnější úkol následně zvládnout.

ERIKSON (cit. dle MACKA, tamtéž) považuje ujasnění vztahu k sobě a

hledání vlastní identity za základní vývojový úkol období adolescence. Utváření

vlastní identity v adolescenci je podmíněno jak subjektivně, tak objektivně.

První čerpá především z intimní sebereflexe a sebehodnocení. Podstatné je

vědomí vlastní jedinečnosti, neopakovatelnosti a ohraničenosti vůči druhým

(MACEK,1999). Toto hledání vlastní identity je spojeno s výhradním

soustředěním se na sebe, často mladý člověk hledí dlouho do zrcadla na svůj

obličej, jako by to byl obličej cizí, a ptá se „kdo jsem“. Sociální aspekt identity

je pocit začlenění, spolupatřičnosti a kontinuity ve vztazích i čase. Odpovídá na
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otázky typu „kam patřím“, „čeho jsem součástí“, „odkud pocházím“ a „kam

směřuji“ (MACEK, tamtéž). Z toho vyplývá, že okruh problémů zahrnuje

individuální rozvoj, vývoj v emocionální, školní, duchovní a fyzické oblasti

současně se sociální podporou v komunitě. Tato podpora společnosti by se dala

nazvat „časem na rozmyšlenou“, „chráněným prostorem pro zkoušení a

hledání“ (MACEK, tamtéž). ERIKSON ve své práci z r.1968 jej nazývá

„psychosociálním moratoriem“. Moratorium je výrazem potřeby něco zastavit,

zabrzdit (cit. dle VÁGNEROVÉ, 2000). ŘÍČAN (1990) mluví o aktuálním

„kultu nezralosti“, který chování adolescentů ovlivňuje. Je to období přechodné

a má za úkol „...poskytnout jedinci čas a možnost, aby dosáhl předpokladů stát

se dospělým...“ (cit.dle VÁGNEROVÉ, 2000, s.254).

HARTL a HARTLOVÁ  (2000, s.327) vymezují moratorium dle

ERIKSONA jako „ období uprostřed krize identity, kdy jedinec prožívá konflikt

mezi očekáváním rodičů a vlastními plány“ .

PONĚŠICKÝ (1999, s.17) se také zmiňuje o krizi identity, jako důležitém

faktoru  období dospívání „… krize identity je problémem puberty a

adolescence. Zde se jedná o náhlou inkongruenci mezi vlastní sebepředstavou,

sebevnímáním a sociálním potvrzením, resp. sociálním očekáváním, a to

v podstatě u zdravé osobnosti se stabilními vztahy, s víceméně realistickým

posouzením sebe i druhého, se schopností vcítění i pocitů viny při ublížení a se

stabilní škálou hodnot...“.

MACEK (1999) však spíše než o krizi hovoří o procesu pozvolné

transformace vlastních pocitů, názorů a hodnot. Termín krize nahrazuje termíny

hledání a přehodnocení. Také pojetí adolescence jako období vášnivých emocí,

konfliktů a vzdoru se mu jeví jako překonané. Problematický a konfliktní

průběh dospívání je determinován osobnostně a situačně, souvisí často

s konfliktním dětstvím.

Na další aspekt formování identity poukazovali v r.1984 SANFORD a

DONOVAN (cit. dle HARTZOVÉ a LYNETTA, 2005), kteří dávají do

souvislosti vybudování identity a sebevědomí. Adolescenti, kteří dosáhli

stabilní vlastní identity, nebo kteří ji aktivně hledají, mají i vysoké

sebehodnocení
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Adolescence je také obdobím zvýšené sebereflexe a vyšší citlivosti

k vlastnímu tělu a svým pocitům. Jak uvádí VÁGNEROVÁ (2000, s.255) „...

důležitou součástí adolescentní identity je tělesný vzhled. Lze mluvit až o

narcistním zaměření...“. Tělesné schéma, pokud odpovídá aktuálnímu ideálu

krásy, může být oporou vlastního sebevědomí. Podporuje pocity jistoty

v sociální akceptaci ve skupině vrstevníků, zejména pak ve vztahu k druhému

pohlaví. Pokud se adolescent cítí nebo skutečně je v tomto směru nějak

znevýhodněn, může to znamenat značnou nejistotu, pocity zklamání, úzkosti,

někdy vztek a agresi či autoagresi.

Adolescence je období, které  často dospělí přijímají s obavami nebo

zesměšňují. Podle MEEUSE (cit.dle MACKA, 1999) jde o „obrácený

generační konflikt“, kde dospělí smýšlejí o adolescentech mnohem negativněji

než o sobě samých. Jde podle něj o projektivní mechanismus dospělých – od

adolescentů očekávají negativní hodnocení, a proto je a priori hodnotí

negativně. Dospělí (zvláště rodiče) selektivně připisují větší váhu těm

charakteristikám, které hodnotí jako negativní a nežádoucí.

V tomto období je velký rozdíl mezi stupněm fyzického vývoje a

psychologickou vyspělostí. Sexuální pudy, tělesné změny, rozumový potenciál,

to vše probíhá individuálně u každého jedince. Je vhodné vzít v úvahu všechny

okolnosti vývoje u jednotlivce a neřídit se pouze chronologickým věkem. Často

bývá rozdíl mezi fyzickým a psychickým vývojem. Na první pohled můžeme

vidět po stránce fyzické dospělého člověka, ale po stránce psychického vývoje

může odpovídat střednímu školnímu věku.

MACEK (1998) vymezuje několik stylů dospívání :

1. „něco se naučit“- hlavní důraz je zde kladen na přípravu na budoucnost a

ujasnění si osobní perspektivy,

2. „něco si užít“ – jde o intenzívně  prožívanou přítomnost, mít hodně zážitků a

silných emocí,

3. „přežít“- znamená zabít čas, prožívat nudu a úzkostný pocit prázdna.
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1.3 Rizikové a problémové chování adolescentů

Adolescence je období citlivé pro rozvoj rizikového a problémového

chování. MACEK (1999) uvádí tyto hlavní oblasti problémového chování

adolescentů:

 predelikventní chování a páchání trestné činnosti, agrese, násilí,

       šikana  a  týrání,

 užívání drog,

 sexuální rizikové chování,

 poruchy příjmu potravy,

 sebevražedné pokusy a dokonané sebevraždy,

 adaptační poruchy,

 poruchy vztahu.

Pro predikci problémového chování je nejdůležitějším sociálním zázemím

rodina. Rodiče ovlivňují chování svých dospívajících dětí v mnoha směrech.

Podle JACCARDA a DITTUSE především sami rodiče představují modely

chování a z chování rodičů lze spolehlivě predikovat sociálně deviantní chování

adolescentů (cit. dle MACKA, 1999).

MATOUŠEK (2003)  k tomu dodává, že významný vliv na problémové a

rizikové chování adolescentů mají interakce v rodině a zejména způsob řešení

konfliktů. Tam, kde děti často sledují otevřené konflikty mezi rodiči, mají větší

sklon k delikventnímu chování. Z takového prostředí má mladý člověk jednak

tendenci co nejdříve a nejčastěji unikat, jednak se v něm učí konfrontačnímu

způsobu řešení těžkostí. Vedle rodičů to je i širší sociální komunita a celá

společnost, které ovlivňují chování teenagerů.

URBAN (2003, s.11-12) si v této souvislosti v článku o využití arteterapie

v komunitním systému léčby drogových závislostí adolescentů pokládá otázku

„… zda dnešní generace mladistvích má možnost vnímat dostatečně

srozumitelné signály stabilních a smysluplných vzorců jak od rodičů, tak od

společnosti? Pokud ne, tak je těžké vstupovat do období adolescence s tím, že se

půjde proti něčemu srozumitelnému vymezovat, konfrontovat a začít si tak

budovat vlastní názory a postoje. O to těžší to může být, když rodiče stanou před

svými dětmi neukotvení ve svých názorech a postojích...“ .
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V průběhu adolescence se zvyšuje vliv vrstevníků, důležité jsou zájmy

kamarádů a vrstevnické party. MATOUŠEK (2003, s.83) uvádí, že „...pro

rizikovou mládež z dysfunkčních rodin je vrstevnická skupina důležitější než pro

mladé lidi vyrůstající v rodinách, jež dětem poskytují přiměřenou míru podpory

a vedle toho jim přiměřeně vytyčují meze dovoleného chování. U dětí

frustrovaných nízkou podporou rodiny je pravděpodobné, že potřeba kladného

přijetí vrstevnickou skupinou bude silnější než u dětí s dobrým rodinným

zázemím...“. Neméně důležitým faktorem je také vliv médií, a to nejen televize,

ale v současnosti stále více vliv počítačů, komunikace pomocí ISQ či e-mailu a

hraní počítačových her, které saturují potřebu bezprostředního kontaktu a

komunikace s vrstevníky.

MACEK (1999) poukazuje na další rizikové faktory, jako je hledání

pozitivních prvků ve společensky či zdravotně nebezpečném chování. Například

konzumace drog může být interpretována jako cesta ke kreativitě, extrémní

hubnutí  jako schopnost sebeovládání.

Přestože obecně existuje stejné nebo podobné rizikové a problémové

chování u chlapců a dívek, jejich příčiny a důvody  bývají někdy rozdílné

v závislosti na pohlaví. V řadě studií byly prokázány odlišnosti v budoucích

očekáváních dívek a chlapců a od toho se také odvíjí odlišné chování vůči

dívkám a chlapcům, odlišná výchova a odlišná očekávání ve vztahu

k budoucnosti (MACEK, 1999). V evropské kultuře se stále očekává od dívek

zaměření na budoucí rodinný život a u chlapců je dáván důraz na budoucí

úspěch. U dívek je také větší důraz kladen na tělesný vzhled a zevnějšek se

stává prostředkem k dosažení sociální akceptace, prestiže a  pozitivního

sebehodnocení. Mimo tyto aktuální faktory  týkající se vzhledu mají vliv na

rizikové chování dívek rodinné vztahy a jejich osobní historie. U dívek se může

vyskytnout fyzické a citové týrání, sexuální zneužívání, vliv mají také

dominantní starší sourozenci, zvl. chlapci. REASONER (2002, s.70, překlad

autorky)  k tomu říká: „...rodinné, vývojové vlivy mohou způsobit nízké

sebehodnocení dívek a to může být skrytým faktorem, který ovlivňuje delikventní

chování, záškoláctví, užívání alkoholu a drog, těhotenství mladistvých“ .

HARTZOVÁ a LYNETTE (2005, s.70)  ve svém článku o zvyšování

sebevědomí u dívek pomocí arteterapie uvádějí, že lze vypozorovat stejné nebo

podobné životní příběhy těchto dívek a to : násilí v rodině, neúplná rodina,
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fyzické či psychické násilí, sexuální zneužívání, a neúspěchy ve škole. Tyto

dívky také často podléhají dominantním starším mužům. Nenaplnění

vývojových potřeb dospívajících dívek se u nich projevuje sníženým

sebevědomím, které pak jedním z faktorů kriminálního chování, zneužívání

drog a alkoholu nebo předčasného těhotenství.

2 ARTETERAPIE

2.1 Vymezení pojmu

Arteterapie ( z lat.ars = umění; z řec. therapeia = ošetřování, léčení ) –

léčba uměním jako speciální druh psychoterapie. Její psychoterapeutický

význam je v tom, že má upravovat narušenou činnost lidského organizmu

psychologickými prostředky. Základními psychologickými prostředky jsou zde ty

složky, které jsou vlastní procesům uměleckého tvoření a uměleckého vnímání

(EDELSBERG, 2000, s.31).

HARTL a HARTLOVÁ (2000) ve svém Psychologickém slovníku uvádějí:

Arteterapie (art´s therapy) termín J.M. Charcota z 2.pol. 19.století; použití

uměleckých technik jako nástroje diagnostiky, psychoterapie, výchovy, sociální

práce; klade důraz na  aktivitu, přičemž využívá uvolňující, katarzní a

projektivní vlastnosti lidské tvořivosti; protože pro terapeutické účely využívá

hlavně výtvarné umění, termín se postupně zúžil převážně na modelování,

kreslení, malířské projevy, práci s textilem apod.; patří sem však i

muzikoterapie, biblioterapie, pohybové kreace aj.; pomocí kresby, koláže,

modelování dochází k porozumění sobě i druhým a k překonávání některých

problémů; tématem může být: čára mého života, můj totem, co chci mít apod.;

výsledkem je získávání  náhledu, změna hodnot, radost z tvorby, provádí se

obvykle skupinově, výjimečně též individuálně (s.55).

MATOUŠEK (2003, s.29) vymezuje pojem arteterapie jako„...využívání

exprese v terapii, nejen formou výtvarných aktivit…pole jejího uplatnění se

stále více rozšiřuje...“.
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SLAVÍK definuje expresi jako „... projektivní aktivity vznikající na

instinktivním základě, ale přístupné kultivaci a učení. Tyto aktivity spontánně

vyjadřují psychické stavy a zároveň reprezentují osobnost toho, kdo je

provozuje“ (cit. dle MATOUŠKA, tamtéž, s.29).

 Stejného názoru je také DRVOTA (1973, s.11) jenž tvrdí, že „...exprese je

dána vrozenou schopností vnímat a produkovat tvary, a že tato schopnost je

dána bezprostředně, tedy nezávisle na empirii...“

Exprese je druhem sdělení, kde aktér nedokáže přesně kontrolovat jím

sdělované významy. Východiskem exprese jsou bezděčné, jen málo

uvědomované výrazové emoční projevy, které máme společné s jinými

živočichy. Aktér expresi prožívá jako emocionálně naplněné chování, ale

zpravidla při něm postrádá vědomí, že něco konkrétního sděluje, že o něčem

přesně vypovídá (SLAVÍK, 2000).

S vymezením pojmu arteterapie a jejím užitím jako samostatné

psychoterapeutické  metody souvisí otázka, kdy jde o arteterapii jako takovou,

kde je využíváno tvořivé činnosti jako plnohodnotného kanálu pro komunikaci

a introspekci (STIBUREK, 2000), a kdy jde o jednotlivé artetechniky, jež jsou

zařazovány cíleně a izolovaně, zpravidla pro získání materiálu pro následnou

psychoterapeutickou práci.

2.2 Historie arteterapie

2.2.1 Ve světě

Již v počátcích lidské civilizace si lidé dělali různé značky a tvořili obrazce

ne pouze jako výzdobu, ale používali je  při magických rituálech a kouzlech.

Z doby kamenné se dochovaly zvířecí postavy vyryté do kamene, otisky rukou

a čáry ryté nebo malované na stěnách jeskyní, hliněné sošky zvířat a ženských

postav se zvýrazněnými symboly plodnosti. Lidé  tvořili různé obrazy, vytvářeli

masky, sochy a používali barevných částí oděvů pro účely magie jako ochranu

před neštěstím a zlem, při léčení nemocí. Věřili, že při vyjádření pomocí obrazů

získají kontrolu nad svými emocemi, jako je strach, úzkost a připraví se tak na
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očekávané události, jakými byl například lov. Umění mělo tajemným způsobem

ovlivňovat skutečnost.

V mnoha kulturách se rituálů jako zdobení těla a nošení masek,  používalo

k získání síly, odehnání zlých duchů a nemocí a pomáhaly nositeli převzít

identitu silných zvířat a duchů. Tyto rituály se v některých kulturách dodržují

dodnes.  Navajové  používají písně, tance a malování do písku, kde vytvářejí

speciální vzory, jako ochranu proti různým nemocem. Stejně tak používají

Tibeťané písek k vytváření vzorů v podobě mandal. Mandala slouží

k soustředění na modlitbu, také jako prostředek k posílení odolnosti proti

strádání a bolesti. Hlavním prvkem je zde vizuální obraz, který působí

komplexně na příjemce. Také  šamanové pomáhali při odstranění nemoci,

nepohody, škodlivých vlivů či zlých duchů pomocí rituálů, vizuálních symbolů

a dali  by se tak nazvat  předchůdci psychiatrů, psychologů a zejména

arteterapeutů (MALCHIODI, 1998). Umění, které ovlivňovalo život lidí po

staletí, se s příchodem moderní psychiatrie stalo součástí léčby. Na počátku

20.století se psychiatři ve větší míře začínali zajímat o spojitost mezi

představami, emocemi a nevědomím. Vycházelo se z domněnky, že umělecké

vyjádření poskytuje hmatatelné důkazy o povaze vnitřního světa jedince. Emil

Kraepelin a Karl Jaspers pozorovali, že kresby pacientů mohou být použity při

určování psychopatologie (cit.dle MALCHIODI,1988).

Nicméně vztah mezi psychikou a vizuálními obrazy nebyl dostatečně

vymezen do té doby, než Sigmund Freud vytvořil svoji teorii o nevědomí a

uveřejnil vztah mezi symboly a sny, ve kterých se objevují. Freud poukázal na

tvrzení jeho pacientů, že mohou namalovat svůj sen, ale nejsou schopni ho

popsat slovy. Toto zjištění inspirovalo a potvrzovalo domnění, že výtvarné

vyjádření může být cesta k pochopení vnitřního světa lidské psychiky. Freud

uvádí, že umění je velmi blízko nevědomí, protože obrazové vnímání předchází

naší schopnost verbálního vyjádření. Obrazy jsou částí naší nejranější

zkušenosti (cit.dle MALCHIODI, 2000).

Později formuloval Jung teorii o společném nevědomí, se společnými

symboly a archetypy, které jsou předávány z generace na generaci. Domníval

se, že sny, vzpomínky a příběhy, které jsou skryty v nevědomí, mohou být

přeneseny do obrazů pomocí umění. Jung se zabýval psychologickým
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potvrzením a použitím uměleckého vyjádření, zvláště pomocí mandal a

magických kruhů.

Pomocí prací Freuda a Junga mohli psychoterapeuti kromě jazyka, který

není vždy zřetelný, používat umění jako nástroj pro vyjádření snů, porozumění

a hledání významů pacientova vyjádření emocí. Jejich interpretace nevědomých

procesů mysli také poskytla psychiatrům základ pro používání uměleckého

vyjádření  snů v psychoanalýze.

Francouzský psychiatr Tardie  publikoval knihu o duševní nemoci, která

obsahuje i stručný přehled, jaké myšlení znázorněné v obrazech je

charakteristické pro lidi ohrožené šílenstvím (cit.dle MALCHIODI, 1988). Paul

Max Simon publikoval obsáhlou studii o kresbách lidí duševně nemocných a

byl také jedním z prvních, kdo shromáždil velkou kolekci kreseb a obrazů

pacientů v blázinci. Věřil ve vliv kresby na určení diagnózy a také věřil, že

symptomy mohou být obsaženy v uměleckém vyjádření pacienta.

Ve dvacátých letech 20. století se Hans Prinzhorn, obrátil na psychiatry se

žádostí o kresby, sochy a jiná výtvarná díla pacientů z ústavů  z různých zemí

Evropy. Nashromáždil přes pět tisíc děl pacientů, které se později staly

základem jeho publikace Artistry of the Mentally Ill. Více než studiem

psychopatologie umělců - pacientů se zabýval procesem tvorby. Věřil, že

základní lidské úsilí vede k sebevyjádření a ke komunikaci a že zahrnuje

podněty ke hře, zdobení, symboliku a vytváření  myšlenek ve vizuální formě

(cit.dle MALCHIODI, 1998).

Léčebny duševně nemocných byly důležitými centry, kde se soustřeďovaly

umělecké výtvory pacientů a významnou měrou přispěly k rozvoji arteterapie,

přestože  se  zaměřovaly na léčbu duševních nemocí více medicínskými

metodami a na počátku dvacátého století sloužila arteterapie takových pacientů

spíše pro ukrácení léčebného času a pro zpestření  programu. Nicméně byly

vytvořeny základy, z nichž se postupně mohla arteterapie rozvíjet a stát se

rovnocennou terapeutickou metodou v rámci jiných psychoterapeutických

postupů a metod. Arteterapie se také stala významným pojítkem mezi tělem a

duší. Postupně se objevovala velká potence umění jako nástroje pro léčbu

jinými prostředky než medicínskými a arteterapie se zařadila jako jedna z forem

psychoterapie, kde slova jsou nahrazena tvorbou a výtvarným sebevyjádřením

(MALCHIODI, 1998).
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Na arteterapii ve 20.století velmi zapůsobil  surrealismus, který byl z velké

části ovlivněný psychoanalýzou. Jeden z duchovních vůdců surrealismu

BRETON vzdal v Prvním manifestu hold Freudovi za to, že jeho zásluhou

„obrazotvornost  se snad chystá vydobýt si zpět svá práva“. Surrealismus je

označen za „čistý“ psychický automatismus, jímž má být vyjádřen skutečný

průběh myšlení (cit. dle DE MICHELI, 1964, s.154). Technickým prostředkem

záznamu proudu nevědomého se stává tzv. automatické malování.

Automatismus ve výtvarné oblasti vedl surrealisty k objevu řady postupů jako

byla koláž, frotáž nebo asambláž.

Koláž dle Akademického slovníku cizích slov (1995, s.374)je: výtvarná

technika tvoření obrazů lepením, nalepováním nebo vlepováním papírových

výstřižků (např. z novin), zlomků (částí) reprodukcí. Slovo odvozuje svůj původ

z francouzského „collage“ znamenající lepení. Prakticky lze k vytvoření koláže

použít výstřižků z novin a časopisů doplněných i jinými materiály jako je textil,

barevné papíry, lepící pásky a vytvořené koláže lze doplňovat i textem.

Frotáž znamená dle Akademického slovníku cizích slov (1995, s.247) „otisk

reliéfně strukturované předlohy (nápisů, dřeva) přetíráním (tužkou, grafitem) n.

vtlačováním na papír“. Může se použít i papír vlhký a reliéfní podložka může

být pokrytá vrstvou olejové barvy.

Asambláž je výtvarné dílo vytvořené spojením různých předmětů a materiálů.

Je to trojrozměrná obdoba koláže.

V první polovině 20.století se začaly využívat různé testy založené na

obrazech. Ať už to byl Rorschachův test inkoustových skvrn nebo

Goodenoughové vývojový test pro děti.

Rozvoj nových směrů terapií a možností léčby v druhé polovině 20.století

znamenalo také rozvoj arteterapie jak v Evropě tak v USA. Humánnější metody

léčby duševně nemocných, vznik nových zařízení a center pro léčbu a pomoc

duševně nemocným lidem, alternativní způsoby léčby proti uzavřeným

psychiatrickým léčebnám, to vše  znamenalo vytvoření vhodného prostoru pro

rozvoj arteterapie. Počátky užívání termínu „arteterapie“ jako samostatné formy

terapie ve Spojených státech amerických se datují do 40. let 20. století a jsou

připisovány Margaret Naumburgové. Ta vycházela z psychoanalýzy, ale

koncept Freuda posunula o krok dále tím, že více než o slovní doprovod a
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interpretace se zajímala o autentickou tvorbu klientů, kterou považovala za

formu symbolické řeči (MALCHIODI, 2003).

V 50. letech 20. století  pozorovala arteterapeutka Edith Kramerová

uzdravující vliv umělecké tvorby a zdůrazňovala, že nejde jen o symbolickou

komunikaci, ale že tvorba zahrnuje procesy soustředění, redukci a transformaci

vnitřních pocitů a může způsobovat sublimaci, integraci a syntézu těchto pocitů.

Kramerová se více než Naumburgová zaměřila na umělecký proces oproti

pouhému uměleckému produktu. Další významnou arteterapeutkou, která měla

velký vliv na rozvoj arteterapie byla Hanna Yaxa Kwiatkowska , která v 60.

letech 20.století zahrnula arteterapii do rodinné terapie. Věřila, že společné

výtvarné aktivity mohou napomáhat k identifikaci jednotlivých rolí a postavení

členů uvnitř rodiny. V 70. letech   Janie Rhyne využívala arteterapii k tomu, aby

pomohla lidem dosáhnout vyššího sebevědomí a seberealizace.

Upřednostňovala vlastní výklad klientů.

Rozvoj arteterapie probíhal nejen ve Spojených státech amerických, ale také

v Evropě. V 50. letech se začala arteterapie používat v různých léčebných

zařízeních a sanatoriích v mnoha zemích Evropy (MALCHIODI, 1998).

Dnes má v mnoha zemích Evropy i Ameriky arteterapie status  samostatné

profese se svými pravidly, směrnicemi pro provozování a zaškolování

terapeutů. V roce 1989 byla založena na popud americké arteterapeutky Bobbi

Stollové mezinárodní organizace The International Networking Group of Art

Therapist (ING/AT), která sdružuje arteterapeuty, studenty arteterapie a

všechny, kteří mají o tento obor zájem. Je v ní zastoupeno 80 zemí. Cílem této

organizace je rozvíjet spolupráci, podporovat výměnu zkušeností a informací a

rozšiřovat povědomí o vzdělávacích možnostech v arteterapii včetně informací

o arteterapeutických  konferencích.

2.2.2 V naší zemi

Chtěla bych se zmínit o ne příliš snadném získávání informací o vzniku a

rozvoji arteterapie u nás. Oslovila jsem proto osobnosti z nejpovolanějších –

zakladatelku české arteterapie PhDr. Darju KOCÁBOVOU.
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Kořeny české arteterapie jsou shodné s arteterapií ve světě, zájem se pak

stejně jako v Evropě zvyšoval s příchodem psychoanalýzy a všech, kteří

začínali zahrnovat výtvarné techniky do terapie duševně nemocných. Ve 30. až

40.letech 20.století výtvarníci, kteří sami prošli psychoterapií, hledali možnost

propojení výtvarného působení s psychoterapeutickými postupy a jejich

uplatnění v léčbě. Pozorovali, že výtvarná tvorba má ozdravný efekt zvl.

v léčebnách v rámci pracovní terapie. V 50.letech 20.století se arteterapie stává

součástí psychoterapie v různých léčebných a psychoterapeutických zařízeních.

Výtvarná tvorba podpořila nejen diagnostiku, ale měla  i hodnotu terapeutickou.

V 60. letech se skupina zájemců o psychoterapii sdružila v Sekci pro

psychopatologii výtvarného projevu České lékařské společnosti J.E.Purkyně.

Byly pořádány arte semináře a dílny, spíše však „partyzánsky“ a neoficiálně. Na

těchto seminářích se scházeli všichni ti, kteří měli o arteterapii zájem a

používali výtvarné techniky v terapii. Nebyli to jen psychologové a psychiatři,

ale také pedagogové a zdravotníci. Za průkopníky arteterapie lze považovat

PhDr. Hájka jenž pracoval arteterapeuticky s neurotiky v Psychiatrické léčebně

Kroměříž, MUDr. Strossovou v PL v Opavě, MUDr. Sobotkiewicovou

v Horních Beřkovicích, PhDr. Kocábovou, která arte používala v psychoterapii

s psychotiky v PL Kosmonosy (KOCÁBOVÁ, 2006, ústní sdělení).

Vlna probuzeného zájmu o arteterapii,  spjatá s uvolněnou společenskou a

kulturní atmosférou šedesátých let opadla však v osmdesátých letech, zejména

mezi lékaři a psychology (SLAVÍK, 2000).

V roce 1987 byla založena na podnět doc.MUDr. Skály  sekce psychoterapie

pod ČLS J. E. Purkyně a pod touto sekcí byla založena PhDr. Kocábovou

subsekce arteterapie. Účastníci přinášeli nápady, podněty a zkušenosti ze svých

pracovišť, které se jim v jejich arteterapeutické práci osvědčily.  S ohledem na

politické poměry u nás byla arteterapie ve značné izolaci od zemí, kde se

arteterapie stala svébytnou disciplínou a kde se vydávaly se časopisy a knihy o

arteterapii. Tento nedostatek u nás byl vyvážen velkým nadšením a nasazením.

Byla organizována arteterapeutická setkání. Arteterapie u nás se vyznačovala

značným eklekticismem (KOCÁBOVÁ, 2006, ústní sdělení).

V devadesátých letech 20.století vzrůstal zájem o arteterapii. V Českých

Budějovicích vzniklo zásluhou PhDr. KYZOURA na Jihočeské univerzitě

bakalářské studium Arteterapie.
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V roce 1994 vznikla Česká arteterapeutická asociace (ČAA), jako

samostatné profesní sdružení (KOBLICOVÁ, 2001).

Současnost

„…arteterapie u nás nemá dosud jasně vyhraněný profesní status, zřetelné

vymezení ani pravidla. V rolích arteterapeutů působí absolventi široké škály

oborů – speciální a výtvarní pedagogové, psychologové, lékaři, střední

zdravotnický personál. Od roku 1998 pořádá ČAA pětiletý sebezkušenostní

komunitní výcvik, který je akreditovaný MŠMT a krátkodobé kursy a dílny,

zaměřené na seznámení s arteterapeutickými technikami“ (KOBLICOVÁ,

2001). V roce 2004 byl přijat Etický kodex ČAA, který definuje a ustanovuje

etické chování arteterapeuta (viz. Příloha č.11 ).

2.3 Směry, metody a techniky arteterapie

2.3.1 Obecné rozdělení

KOBLICOVÁ (cit.dle MATOUŠKA,2003) dělí arteterapii na

prvoprocesovou (dle jiných autorů činnostní, kreativistickou, integrativní) a na

druhoprocesovou (jinak projektivní, sublimační). K tomuto dělení se ještě

přiřazuje arteterapie komunikativní u lidí s narušeným slovním kontaktem,

např. autismem. Prvoprocesová je vhodná u lidí s těžkým somatickým nebo

mentálním postižením a spočívá kromě výtvarného vyjádření také v pohybovém

vyjádření, hudebním projevu nebo tanci.

STRNADLOVÁ (2006) specifikuje prvoprocesovou arteterapii jako

takovou, kde účinným faktorem je samotná výtvarná činnost, která obsahuje

autosanační prvky. Smysl této terapie je v poskytnutí podmínek pro svobodnou

tvorbu a tím seberealizaci.

Činnostní arteterapie zavedená JOANIDISEM v  r. 1973 (cit.dle

KOCÁBOVÉ, osobní písemné poznámky, 2005) je založena na rozvoji

mentálních funkcí a dovedností, vytváření nových návyků a stereotypů, které
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vznikají během umělecké činnosti. Jde o odvádění pozornosti od patologických

stavů. S dílem přichází prožitek autorství a obvykle pocit zvýšení

sebehodnocení, což působí pozitivně na celkový psychický stav a tím i na

reintegraci a resocializaci jedince.

Kreativistická arteterapie vychází z humanistického postulátu tvůrčí podstaty

člověka.

Integrativní terapie aktivizuje a sjednocuje základní složky lidské psychiky –

emocionalitu, imaginaci a myšlení. Podle názoru JOANIDISE (cit.dle

KOCÁBOVÉ, osobní písemné poznámky, 2005) je zde autoasanační vliv

zejména archetypálních témat kde, jak praví READ v r.1973 (cit. dle

KOCÁBOVÁ, osobní písemné poznámky, 2005) „...dochází k integraci

formálních prvků pod hladinou vědomí“, čímž je dosahováno psychické

rovnováhy.  Cílem integrativní terapie je pozitivní přenos této integrace během

tvorby i na situace mimo tvorbu.

V druhoprocesové arteterapii se používá vyjádření zážitků formou slov. Dále

se dělí na projektivní a sublimační. U projektivní arteterapie jde o dosažení

katarze a abreakce. Podle JOANIDISE (cit.dle KOCÁBOVÉ, osobní písemné

poznámky, 2005) jde o obrazové projekce nevědomého materiálu, který snáze

uniká autocenzuře. Podle názoru KRAMEROVÉ (cit.dle KOCÁBOVÉ, osobní

písemné poznámky, 2005) je sublimační arteterapie  založena na zvládnutí a

sociálně hodnotové přepracování primitivních impulsů – agresivních a

sexuálních.

Jiné dělení arteterapie je na receptivní a produktivní arteterapii. V prvním

případě se využívá již vytvořených uměleckých děl, ve druhém případě klient

sám díla vytváří (cit.dle MATOUŠKA, 2003).

MALCHIODI (1998) uvádí základní rozdělení na dvě kategorie. V prvním

případě se jedná o umění jako terapii (art as therapy). Podle tohoto přístupu má

umělecká tvorba terapeutický potenciál a je příležitostí k autentickému a

spontánnímu sebevyjádření pomocí obrazů. Podstatný je samotný  proces

tvorby a tento proces přispívá k sociální akceptaci. Používá se v individuální i

skupinové práci. Ve skupinové práci je zaměřena  hlavně na oblast chování,

interakcí ve skupině, utváření přátelství (ULMAN,1986). Druhou kategorií je

arte psychoterapie. Je tvořena na základě předpokladu, že umění je považováno

za komunikaci pomocí symbolů. Důraz je kladen na výtvory jako na pomocníky
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při vyjádření emocí, konfliktů a pro dosažení pochopení mezi klientem a

terapeutem. Umělecký výtvor se stává vodítkem a pomocníkem pro usnadnění

porozumění a vhledu. Výtvarná tvorba je následně vyjádřena slovy

(MALCHIODI, 1998). Kontroverzní pohledy těchto strategií jsou dlouhodobé,

nicméně mnoho arteterapeutů používá oba přístupy eklekticky.

HARTZOVÁ a LYNETTE (2005) provedli srovnání vlivu obou přístupů  ve

studii nazvané Strategie arteterapie při zvyšování sebevědomí u dívek, které

spáchaly nějaký trestní čin: Srovnání přístupů umění jako terapie a arte

psychoterapie. Podle této studie nebyly zásadní rozdíly ve zvyšování

sebevědomí u obou sledovaných přístupů. Oba ukázaly pozitivní vliv na

zvýšení sebevědomí a sebeakceptaci těchto dívek. Nicméně, ve skupině arte

psychoterapeutické se mezi klientkami vytvořila bližší přátelství (s ohledem na

vyšší míru sebeodhalení) a pozitivní změny nastaly i v jejich chování, zatímco

ve druhé skupině (umění jako terapie) byly hlavní změny v sociální akceptaci a

kohezi celé skupiny.

Arteterapie může být individuální nebo skupinová. U skupinové arteterapie

jsou významné interakce mezi jednotlivými členy skupiny. Záleží  také na tom,

zda se jedná o skupinu otevřenou nebo uzavřenou. Záleží na počtu členů

skupiny. U adolescentů je vhodnější menší počet členů, ne více než deset.

Zvláště tehdy, jedná-li se např. o klienty s poruchou chování, je náročné udržet

jejich pozornost po celou dobu sezení. Pokud je ve skupině více klientů

s poruchou chování, mohou narušit průběh arteterapeutické skupiny, neboť

strhnou pozornost na sebe, často využívají skupinu k uspokojení svých

neterapeutických a někdy i destruktivních přání. Svádějí jiné klienty

k asociálnímu chování a mohou se stát i neformálními vůdci celé skupiny, která

jim může podlehnout (MATOUŠEK, 2003). Proto je vhodnější v takovém

případě dělat výběr klientů pro arteterapeutickou skupinu s menším počtem

členů a vyloučit ty klienty, u nichž hrozí, že budou využívat sezení

k uspokojování asociálních sklonů. Téma si mohou zvolit klienti, nebo je téma

vybráno terapeutem. Např. namalujte společný obraz, kde se přeměníte každý

ve zvíře, nebo namalujte společně „ ideální svět“. Je vždy ale na samotných

klientech, zda si téma zvolené terapeutem vyberou. Po skončení může být

diskuse o společné tvorbě, dynamice při malování, jak se každému malovalo

apod. Při skupinové práci, kdy klienti vytváří jedno společné dílo, může
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docházet k  harmonickému meziosobnímu citovému vyladění a silnému pocitu

vzájemnosti.

Další formou je dyadické malování. Je lepší dvojice zvolit náhodně,

např.formou losu. Tvoří na jednom papíře, může se také určit, že během tvorby

se nebude mluvit. Po skončení se terapeut ptá na pocity a myšlenky, které měli

klienti během tvoření. Stejně se může kromě malování použít modelování soch,

koláže.

MALCHIODI (1998) označuje arteterapii jako vizuální umění a mluví o

vidění v obrazech (visual thinking) jako o schopnosti a tendenci uspořádat naše

pocity, myšlení a vnímání o světě kolem nás skrz obrazy. A zážitek vize je

verbálně téměř nesdělitelný. Jazykem vizuálního umění jsou barvy, tvary, linie,

představy, symboly, jenž k nám promlouvají způsobem, kde nejsou potřebná

slova. Arteterapie je způsob, který používá jazyk beze slov (nonverbální jazyk)

a je určena k osobnímu růstu, vhledu a proměně. Mluvit pomocí obrazů je méně

ohrožujícím způsobem komunikace. Také jsou pocity a emoce, které se velmi

obtížně vyjadřují nebo je nemožné vyjádřit je slovy a proto je vítané vyjádření

pomocí  malování, kreslení, modelování, koláží a podobně.

Velký význam při tvorbě má barva. Např. Kandinskij označuje barvu jako

prostředek, který přímo působí na duši: „Barva je klávesa. Oko je kladívko.

Duše je klavír o mnoha strunách. Umělec je ruka, která – dotýkajíc se té nebo

oné klávesy – záměrně rozechvívá lidskou duši“ (cit. dle DE MICHELI, 1964).

ŠICKOVÁ-FABRICI (2002) se v souvislosti s barvami v arteterapii všímá

jejich vlivu na intenzitu a stav emočního života. Uvádí příklad z vlastní praxe,

kdy adolescenti používali neadekvátně až bizarně různé barvy (např. modrý

strom). To by se dalo s ohledem na tuto věkovou skupinu chápat jako snaha

zaujmout diváka, snad i šokovat, ale v každém případě se odlišovat. Podle

barevných kombinací v klientově tvorbě lze rozeznat harmonii či naopak

nesoulad. Na základě použití barev sestavil svůj test švýcarský psycholog

Lüscher. Podle tohoto testu je diagnostikována aktuální situace klienta, jeho

tělesné pocity a prožívání. U nás barevný test vyvinul arteterapeut Kyzour pod

názvem KTC (kvinterncolor). Sám autor jej nepovažuje za test v pravém slova

smyslu, neboť není validizovaný, nicméně byl ověřen autorem a jeho žáky ve

stovkách případů (cit. dle ŠICKOVÉ-FABRICI, 2002).
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Další okolností při umělecké tvorbě v terapii je nejen zapojení psychických

schopností, ale také fyzických sil. Zvláště u technik, které kladou větší důraz na

zpracování materiálu, např. hlína, dřevo, kov, sádra a pod. je patrný vliv na

tělesnou energetizaci a uvolňování tenze.

Neopominutelným aspektem při tvorbě je náhoda, jako iracionální faktor. To

se může projevit ve volbě různých materiálů a technik, kdy dochází

k náhodným a neočekávaným změnám tvarů, barev a k širšímu prostoru pro

osobní vyjádření, také k větší volnosti a spontánnosti při tvorbě. Mezi techniky

patří např. koláž , která vzniká lepením různých druhů papírů, ústřižků z novin a

časopisů a pod. Poprvé se objevila u Braqua a Picassa, v Čechách je patrně

nejznámějším autorem koláží Jiří Kolář, který kromě koláží vytvářel i osobité

variace koláží, pro které vymýšlel i nové názvy jako muchláž, chiasmáž, frotáž,

proláž a roláž. Tyto techniky jsou velmi vítané v arteterapii adolescentů.

Techniku frotáže jsem stručně popsala v podkapitole 2.2.1.

Muchláž vzniká deformací obrazu mačkáním.

Chiasmáž je tvořena z množství nařezaných či natrhaných fragmentů, jejichž

směry se kříží a vytváří „chiasmata“.

Proláž vychází ze slova prolínati a podstatou této techniky je nahrazení části

obrazu ve výřezu tvarově shodným, ale motivově jiným výstřižkem.

Roláž je sestavovaná z pruhů papíru a připomíná staženou krámskou roletu.

Důležitou otázkou v arteterapii je, zda interpretovat dílo klienta, či nikoliv.

Interpretace dle HARTLA a HARTLOVÉ (2000, s.238) znamená „výklad,

vysvětlení v souvislostech. V psychoanalýze pak jako výklad nevědomých

tendencí“ a vytvořená díla slouží  jako materiál pro analýzu. SLAVÍK (2000,

s.25) vychází z předpokladu, že „...interpretace usiluje o vysvětlení – o

přiřazení srozumitelných významů k určitému prvku nebo souboru prvků

výrazové formy“.

MALCHIODI (1998) se také zabývá otázkou interpretace výtvarného díla

klienta. Mnoho lidí si žádá interpretaci obsahu uměleckého vyjádření, chtějí

analyzovat svoje výtvory. U dětských kreseb je často snaha je interpretovat

zvláště v souvislosti s otázkou, zda dítě bylo zneužito nebo prožilo nějaké

trauma. V mnoha testech se interpretací využívá, např. v diagnostice či jako

součást psychologických testů. Do určité míry ale mohou být interpretace

zavádějící a matoucí.  Když se dva lidé dívají na stejný obraz, každý vidí
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rozdílné aspekty a mohou interpretovat obsah díla naprosto odlišně. Máme

přirozenou tendenci projikovat nebo přenášet naše přání, představy, myšlenky a

pocity do díla, které vidíme.Vodítkem pro interpretace mohou být opakující se

symboly, styl výtvarného vyjádření, barevnost, které mohou souviset

s duševním onemocněním, traumatem, fyzickou nemocí či neurobiologickými

problémy. Interpretace výtvarných děl vyžadují velmi zkušeného a trénovaného

terapeuta.

Druhou možností jak pracovat s interpretací díla klienta, je nechat

interpretaci na samotném autorovi. Přestože mohou být symboly do značné

míry univerzální, vyjádření každého je velmi osobní a jeden symbol může mít

pro každého jiný individuální smysl a význam. Každý do tvoření přináší svou

osobní minulost, životní zkušenosti, kulturní vlivy a osobní pohled a každý

velmi individuálně sděluje své pocity a myšlenky. Dílo nemusí být jen „kopií“

vnitřního světa svého tvůrce, ale také jeho doplňkem – může mu dodávat to, co

sám postrádá (SLAVÍK, 2000). Během určitého období může docházet také ke

změně či nalézání nových, jiných aspektů díla. Po několika týdnech či měsících

naše vidění stejného výtvarného díla může být odlišné. Podle SLAVÍKA (2003)

je největším uměním neinterpretovat dílo klienta, ale spoluprožívat je a

poskytovat tvůrci oporu. Já sama se přikláním k druhé možnosti, tj.

neinterpretovat dílo klienta  a ponechat výklad na samotném autorovi, pokud

sám o to projeví zájem.

Jak jsem již zmínila v předchozím odstavci s interpretací díla souvisí

symboly, které mohou být univerzální, ale zároveň velmi osobní.

Symbol pochází z řeckého symbolon (symballō = dohromady hodit či spojit) a

značí poznávací znamení, znak (HOLUB a LYER, 1978, s.461).

V Psychologickém slovníku HARTLA a HARTLOVÉ (2000, s.578) je

„symbolem něco konkrétního, co slouží jako konvenční znak pro něco

abstraktního;  s. zastupuje urč. předmět, skupinu vztah aj.“.

ŠICKOVÁ-FABRICI (2005, s.44) k tomu dodává: „...symbolem se může stát

celkem běžný předmět, který zároveň poukazuje na něco v pozadí. Symbolu se

může používat jako šifry, maskování jasné a jednoznačné výpovědi“. Stejná

autorka si v souvislosti se symboly pokládá otázky : „Jsou symboly

univerzálními principy, graficky transformovanými myšlenkami nebo emocemi,

které dostali takto vizuální podobu, anebo jsou jen osobními reprezentacemi
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individuální výtvarné reflexe?“ a zamýšlí se také nad otázkou „Zda je možné

sestavit slovník symbolů, jež by byly jednoznačné a interpretovatelné bez rizika

většího omylu?“ (ŠICKOVÁ-FABRICI,2002, s.99).

Další významnou oblastí je užití metafor. Metafora dle Psychologického

slovníku HARTLA a HARTLOVÉ (2000, s.311) znamená: označení na základě

shody někt. rysů a vlastností;  použití slova v přeneseném smyslu.

SIMS a WHYNOT zkoumali užití metafor při vyprávění příběhu. Metafory

podle nich slouží k „...odložení tvoření smyslu a poskytují čas k prozkoumání

fantazie, k rozšíření množství asociací a od nich vystupujících významů...“ (cit

dle RILEY, 1999, překlad autorky).

2.3.2 Směry arteterapie

Tak jako v jiných psychoterapeutických směrech i arteterapie může být

zaměřena různým směrem, tj. psychoanalyticky, psychodynamicky,

humanisticky, kognitivně-behaviorálně, arteterapie založená na tvarové

psychologii – Gestalt-arteterapie, která se zaměřuje na dění „zde a nyní“. V roce

2002 vznikl na půdě Masarykovy akademie umění v Praze nový obor

arteterapie a byl nazván ekoarteterapií. Zabývá se aplikací poznatků ekologie

v oblasti arteterapie a k arteterapeutické práci jsou využívané zvl. přírodní

materiály (KLIKVAR, 2003).

Z pohledu vzniku a vývoje arteterapie byl jako první směr užíván

psychoanalytický přístup. Na něj svým způsobem navazuje daseinsanalytický

směr, který je dle mého názoru velmi vhodný v arteterapii s mladými lidmi a

proto mu věnuji následující podkapitolu.

2.3.3 Daseinsanalytický směr

Daseinsanalýza dle Psychologického slovníku HARTLA a HARTLOVÉ

(2000, s.96) znamená: „existenciálně orientovaný psychoter. směr, zakl.

L.Binswanger (1924); snaha vřadit pacienta do života pochopením smyslu
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vlastního žití, být autentickým“. Daseinsanalýza, která je aplikací Heideggerovy

fenomenologie je jedním z výrazných pokusů „odpsychologizovat“ a

„odpsychiatrizovat“ naše myšlení (HLAVINKA, 2001). Člověk je třeba chápat

v jeho vztahu k bytí, primárně je to vztah k vlastnímu bytí, který byl nazván

existencí. Dle BOSSE je „Da-sein – světlina bytí zpřítomňující přítomné,

odhalujíc jej ze skrytosti“ (cit dle HLAVINKY, 2001, s.58).

Danosti, které vystupují v jednotlivých výtvarných artefaktech, jsou samy

sebou, ukazují naladění autora díla, je to propouštění toho, co se ho dotýká, je to

otevřenost, vstup věcí, které jsou uvnitř a mohou vystoupit navenek. Tyto

danosti, které vystupují, nejsou  symboly, tak jak je chápe např. psychoanalýza,

totiž jako projekce nevědomých obsahů, ale odkazují k jiným danostem.  Je to

ohnisko, ke kterému se sbíhají souvislosti, symbol není převlekem, ale

poukazem (ČÁLEK, 2004). Tento přístup  v arteterapii s adolescenty napomáhá

k daleko lepší komunikaci a terapeutické práci, neboť interpretace a výklady

terapeuta mohou mladé lidi zúzkostňovat, vytvářet bariéry v další komunikaci

To předpokládá, že arteterapeut nesděluje své interpretace, nesnaží se vřadit své

interpretace a vidění do „klientova modelu světa“, s dobrým úmyslem, že

terapeutův názor a interpretace jsou jedním z možných pohledů na stejný

fenomén. Interpretace z pohledu daseinsanalýzy jsou mechanistické a

přírodovědecky redukované. Namísto chápání díla jako jedinečného je na něj

aplikován přírodovědný přístup, který je mechanický a zjednodušený tak, aby

jednotlivé jeho části zapadaly do sebe (HLAVINKA, 2001). Takovýto přístup

daseinsanalýza odmítá. Iniciativa k řečové komunikaci je ponechána klientovi

samotnému (ČÁLEK, 2004).

Při arteterapii není důležitý jen problém, se kterým adolescent přichází, ale

také kontexty, které se ukazují, jeho životní prostředí, rodina, zázemí, jeho

životní historie. Jejich vnímání skutečnosti je znázorňováno v jejich výtvarné

činnosti a musí být plně respektováno. Daseinsanalýza ponechává prostor

klientovi být sám sebou, mít vlastní cestu, vzít své věci do vlastních rukou.

Daseinsanalytický přístup v arteterapii s adolescenty  zdůrazňuje jedinečnost

a individualitu mladého člověka, uznává zdání, nechává věci, tak jak jsou,

nepoužívá umělá a zjednodušená schémata, respektuje naladění mladého

člověka a toto naladění je patrné z výtvarných projevů klientů (ČÁLEK, 2004).

Podle nálady jsou proměny v barvách i v tématech, které zobrazují.
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Daseinsanalýza ale nesouhlasí s tím, že samotná výtvarná tvorba léčí, je potřeba

výkladu, ale ne ve smyslu psychoanalytickém. Nepracuje se symboly.

Heidegger říká, že symbol je ohniskem, ke kterému se sbíhají souvislosti, např.

nějaký objekt, který si klient spojuje se svým životem, je poukaz ne nějaký

převlek, něco co zakrývá nějakou skutečnost (cit. dle ČÁLKA, 2004). Co se

ukazuje ve výtvoru, bere terapeut jako zdroj určitých odkazů. Tyto odkazy

poukazují na individuální životní příběh (ČÁLEK, 2004). Czech k tomu uvádí

„...jakoukoliv minulou zkušenost nemůžeme uchopit jinak než narativně.

V žádném případě nelze jít za nebo před příběh a vyhnout se tak jeho specifické

konfiguraci veškerého dění a jednání. Zkušenost, jež není vyprávěna, je jen

nejasná, beztvará a vposled i němá časová zkušenost...... bez individuality

každého jedince (individuální lidský příběh) i v individuálním lidském příběhu

existují podobnosti či obecnosti, které lze v praxi využít pro porozumění

klientovi, ale  nemělo by se pouze zobecňovat a přiřazovat do škatulek

interpretujících podobností...“( CZECH, 2004, s.88-89).

U hlubinných výkladů se pracuje s mechanizmy projekce nevědomých

obsahů, motivů a potřeb. Daseinsanalýza se neodvolává na projekce, ale je u

klienta a pracuje s jeho naladěním jako bytostnou možností (ČÁLEK, 2004).

Danosti, které vystupují v dílech klientů, jsou samy sebou a odkazují k jiným

danostem. Jsou stavem otevřenosti a naladěnosti vůči světu (HLAVINKA,

2001). Např. dům – není to symbol, je to dům, může odkazovat k jiným věcem,

které se týkají tvůrce. Je to dům, který pro něj znamená domov nebo vězení, je

v něm šťastný nebo nešťastný apod.

Velmi často přicházejí mladí lidé do terapie, nebo jsou přiváděni svými

rodiči, či na doporučení školy, že s nimi není něco v pořádku, že nechtějí

respektovat pravidla, která jsou jim dána dospělými. Pokud by se v terapii

přistupovalo k těmto mladým lidem z pozice výkladů, interpretací, důrazu na

techniku a systém, vynucování výkonu, pak to velmi často klienti cítí jako

stejný tlak, který na ně vyvíjí okolí mimo terapii. Terapeut se pak dostává do

role jakéhosi opraváře, který vstupuje do vědomí klienta a provádí úkony

potřebné k tomu, aby organismus dobře fungoval (ČÁLEK, 2004). Jde o

porozumění světa klienta, ne o předělání jeho vědomí tak, aby fungovalo. Jde o

konfrontaci s nepříjemnou realitou a ne přepracování stávajícího vidění světa.

Proto je daseinsanalytický přístup na straně klientů v tom, že nezasahuje, ale
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pomáhá a to mladí lidé velmi citlivě vnímají. Jejich vnímání skutečnosti se

znázorňuje v jejich výtvarné činnosti a musí se plně respektovat. Atmosféra

tolerance podněcuje potřebu změny a sebezdokonalování. Někdy přijde mladý

člověk, který ani po měsíci arteterapeutické práce nevytvoří žádný artefakt. I to

poukazuje k nějakým osobním danostem konkrétního klienta a lze pracovat

s tímto fenoménem (ČÁLEK, 2004). Někdy se podaří tuto nechuť tvořit

prolomit, ale vždy je to na samotném klientovi, zda se tak rozhodne. Mělo by

být připraveno několik technik a materiálů, aby si klient mohl sám vybrat a

samostatně rozhodoval o jejich využití. Tím se podnítí tvořivost a zároveň je

mu dán pocit svobody z vlastního rozhodnutí.

2.3.4 Techniky  arteterapie obecně

Vzhledem k tomu, že okruh arteterapie je rozsáhlý, tak jak jej uvádí např.

HARTL a HARTLOVÁ ve svém Psychologickém slovníku, vymezila jsem

v této práci pouze techniky výtvarné a pokusím se je popsat a následně vyčlenit

ty, které jsou vhodné a žádoucí při práci s adolescenty s ohledem na jejich

vývojové období a jejich obtíže.

Mezi výtvarné techniky patří: kreslení tužkou, pastelkami nebo uhlem, malba

vodovými barvami, temperami, kresba suchými a mastnými pastely a tuší,

použití prstových barev, lepení koláží z novinových a časopisových výstřižků,

vymalovávání mandal již připravených, nebo jejich tvoření pomocí různých

materiálů (kamínky, barvená rýže, mušle, různé přírodniny). Používá se

gumotisk, linoryt. Pro plastické ztvárnění je to keramická hlína, sádra,

plastelína, nebo malování speciálními barvami přímo na obličej. Mohou se

používat různé odpadové materiály zvl. pro skupinovou práci.

2.3.5 Techniky a metody vhodné pro adolescenty

V práci s adolescenty se musí ocenit jakákoliv snaha o vyjádření jejich

pocitů, bolestí, strachu, úzkostí, ať už je to verbálně či neverbálně. Arteterapie
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může zvyšovat možnosti pro vhled, prolamuje ledy , kterým čelí terapeut při

práci s adolescenty, kteří často nechtějí s dospělými komunikovat. Svět

dospělých je pro ně jako nepřátelské území a jakýkoliv náznak odhalení svého

osobního života pociťují jako ohrožení. Při použití alternativních metod, mezi

něž arteterapie patří, je daleko větší a nadějnější cesta pro otevření a ukázání

vnitřního světa adolescenta, co si myslí, co cítí, jaká jsou jeho tajemství, bolesti,

traumata, která by byla jinak nedostupná. Arte výtvory jsou jedinečné výpovědi,

které jen slova nemohou obsáhnout. Obrazy tvoří také permanentní záznam,

který obsahuje tisíce slov, jež nám mladý člověk může představit.

Nabídka ke komunikaci prostřednictvím malování či jiných výtvarných

technik a použití různých materiálů může být dobrou příležitostí k navázání

kontaktu mezi terapeutem a mladým člověkem. Tím, že mu je dána možnost

výběru, je pro adolescenta daleko příjemnější a svobodnější cesta a dobrý vstup

pro pozdější spolupráci. Také je to vhodný prostředek k seznámení se s

jeho vnitřním světem, jeho minulými zážitky, prožíváním i  ideály do

budoucnosti, které nejsou přesně vyjádřitelné pomocí slov. Je zde potenciál ke

sdělování a sdílení často dramatických událostí, které není schopen mladý

člověk verbalizovat.

Použití jednotlivých technik je u věkové skupiny adolescentů široké tak, jak

vyplynulo i z mého dotazníkového šetření a s ohledem na důležitý faktor a to

zaujmout mladého člověka, aby tvořil. Vedle materiálů a technik, které jsem

popsala v předchozí kapitole, jsou to i nové a  neobvyklé materiály a techniky,

které adolescenti rádi využívají. Mezi ně patří např. kancelářské lepící pásky,

které se mohou použít na vytváření plastických obrazů, mohou se lepit na

čtvrtku, následně přemalovávat, některé části pásky odlepovat. V ploše vznikají

různé obrazce a tvary, které může klient následně zvýraznit. Dále je to tvoření

soch pomocí pletiva, tesání do měkkých porobetonových cihel, práce s textilem,

jako batikování, filcování, tvorba masek ze sádrových obvazů, kašírování,

použití různých materiálů jako je staniol apod.

Nejde  jen o jednotlivé techniky a použité materiály, ale o celý prostor, kde

se tvoří. Měl by být dostatečně prostorný, zařízený velkými stoly a vším, co je

k arteterapii potřeba, měl by být tvůrčí a klienti by neměli být  během své práce

rušeni. K tomu patří i použití hudby jako nástroje pro umocnění tvořivé

atmosféry. Mohou si ji vybrat sami klienti.
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Na začátku arteterapeutické práce se mohou zadat témata, která následně

klienti zpracovávají výtvarně.

Mezi témata patří:

-  ideální Já x reálné Já,

-  moje největší přednost x největší nedostatek,

-  jak se vidím já a jak mě vidí ostatní,

- erby,

- já jako zvíře,

- můj stín,

- čára života (minulost, přítomnost, budoucnost),

- můj největší problém, nejhorší zážitek, na co se těším,

- rodinná témata (začarovaná rodina),

- vztahová témata ( přítel x nepřítel),

- abstraktní pojmy (dobro, zlo, láska, nenávist...),

- pocity (úzkost, strach, osamění),

- vnímání těla,

- pohádkové bytosti (Sněhová královna, Popelka...),

- akční témata (loď v plamenech, bouře na moři, výbuchy sopky,

      bitvy...).

Všechny techniky a témata by měly směřovat k tomu, aby se našla cesta ke

vzájemné komunikaci, vytvoření prostředí, ve kterém  se cítí mladý člověk

respektován a omnipotentní. Arteterapeutické techniky a témata mají odpovídat

psychickým potřebám a schopnostem klienta (RILEY, 1999).

URBAN uvádí „...při práci s drogově závislou mládeží volím formu

nabízející srozumitelný koncept, řád, hranice a systém umožňující osobnímu

vývoji klienta vyplnit mezery vzniklé v důsledku nejistot a nestabilních vzorců“

(URBAN, 2003 s.12). PATOČKOVÁ specifikuje techniky pro klienty

s diagnózou poruchy chování „…tito klienti bývají živelní, těžko zvladatelní.

Dávají přednost tvorbě z keramické hlíny, vydrží u ní většinou déle než u

plošných výtvarných aktivit. Fyzická náročnost při zpracování hlíny je důležitá

pro ventilaci přemíry energie, úzkosti a agresivity ( PATOČKOVÁ, 2004, s.4-

5).

Na počátku arteterapeutické práce s adolescenty musí často terapeut

překonávat nechuť nebo odpor ke spolupráci. Jestliže terapeut poskytne
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adolescentům vhodný nástroj, aby mohli své problémy vyjádřit a řešit, jsou

přístupní k různým arteterapeutickým technikám. Čím více jsou teenageři

ochotni malovat a svobodně tvořit tím méně jsou ochotni mluvit s dospělými.

Vztah může být vybudován postupně na základě „povídání si“, kdy je mladý

člověk v roli experta a informuje terapeuta o svém vidění světa, o svých

pocitech a problémech.

Důležité je klienty zaujmout, nabídnout jim několik návrhů a technik, ze

kterých si mohou vybrat. Vhodnou technikou ve chvíli, kdy terapeut vnímá

nerozhodnost, je skupinový obraz. Nemusí být dané žádné konkrétní téma. Se

zavřenýma očima klienti začínají volně pohybovat tužkou, uhlem nebo

barevnými křídami po papíře. Poté s otevřenýma očima začínají malovat na

základě již vytvořených čar a postupně se přibližují k ostatním až do

pomalování celého prostoru společného papíru. Po skončení může následovat

reflexe a diskuse.

Podle MALMQUISTA je jedním z opomíjených, ale dominantních rysů

adolescence kreativita. Kreativity adolescentů lze v arteterapii využít pro

nalézání nových úhlů pohledu v řešení jejich problémů, ale také v poznání a

respektu vůči jejich vidění světa (cit. dle RILEY, 1999).

Arteterapeut se může zapojit do práce klientů ve smyslu facilitace celého

procesu. Terapeut dodává svoji energii, povzbuzuje klienty k tvořivosti,

experimentuje s materiálem a hledá další možnosti, jak s ním lze pracovat. Při

nesnázích klienta mu může nabídnout pomoc a stává se tak jeho partnerem.

GADIELOVÁ, která model facilitace při arteterapeutickém procesu používá,

k tomu dodává „...fakt, že klient a terapeut pracují společně poskytuje oběma

důležitou zpětnou vazbu. Klient má možnost vidět terapeuta ne jako autoritu,

ale společníka, který vynakládá úsilí do společného díla, je ochotný riskovat a

zároveň dodávat jistotu (cit.dle BLOCKA, 2005, s.33, překlad autorky). Mnoho

adolescentů má s dospělými řadu nešťastných interakcí plných nedorozumění a

zklamání a jsou ve střehu, pokud se jedná o verbalizaci jejich výtvarného díla.

Proto se cítí bezpečněji, když se mluví v metaforách  s ohledem na jejich obavu

z odhalení významů v jejich kresbách. Také se může použít tzv. animace. Je to

vlastně rozhovor ve třetí osobě, kdy se terapeut nebo klient identifikují s věcí či

postavou z obrázku klienta a hovoří jejich jménem. Komunikace tímto
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způsobem může být přínosnější, neboť klient nemá zábrany o svých problémech

hovořit ústy někoho jiného (ŠICKOVÁ-FABRICI,2002).

V procesu individuace se mladý člověk snaží odpoutat od rodičů a přiklání

se ke skupině vrstevníků, od které očekává podporu a ochranu. Pokud v této

snaze selhává a je vrstevníky odmítán, může se dostávat do sociální izolace.

V takovém případě jsou vhodné skupinové techniky. Zkušenost jednoho člena

skupiny se stává majetkem všech ostatních. „Klient, který vytváří něco, co má

cenu i pro ostatní, získává tím sociální ohodnocení a akceptaci“ (JANOTOVÁ,

1995, s.58). Jednou z technik může být společné ZOO. Toto téma je vhodné u

klientů, kteří mají nízké sebevědomí, nejsou akceptováni vrstevníky a v

důsledku toho nespolupracují s ostatními ve skupině. Zadání zní: každý si

namaluje zvíře na zvláštní papír, vystřihne je a na společném prostoru ZOO jej

umístí tak, aby měl příjemné a chráněné místo k životu. Díky tomu, že má

každý své zvíře na odděleném papíře, může měnit své umístění, přiblížit se k

někomu, spolupracovat s ostatními klienty na vytvoření společného prostoru.

Zvířata v ZOO jsou metaforou jejich vidění světa, chápání bezpečného prostoru

a ochrany.

Adolescence je obdobím, které často provází bouřlivé emoce. Pro

vyjadřování emocí a ventilaci nepříjemných pocitů je vhodná technika „ práce s

emocemi“. Vždy si jeden z klientů lehne na velký arch papíru a druhý obkreslí

obrys jeho těla. Poté každý do svého obrysu zaznamená emoce jako strach,

vztek, smutek, radost. Každou emoci znázorní jinou barvou a může ji umístit

kamkoliv po celém těle. Jiné zadání může znít: „ Nakresli svůj strach např.

vztek, smutek apod., jaký má tvar, barvu, dej mu jméno...“. Další technikou je

např. etuda s hlínou, tak jak ji popisuje ŠICKOVÁ-FABRICI: každý má

vymodelovat tři věci, kterých se nejvíce bojí a tři věci, kterých si nejvíce cení.

Pak mají svoje strachy postupně zničit a zbavit se jich. To dělají klienti podle

autorky velmi rádi a bezbolestně. Poté se mají vzdát postupně věcí, které jim

jsou nejvzácnější. Tento proces je daleko obtížnější (ŠICKOVÁ-FABRICI,

2005).

V arteterapii s adolescenty, jak skupinové, tak individuální musí terapeut

vyvinout maximální úsilí k tomu, aby využil každou snahu mladých lidí se na

něco zeptat či začít mluvit o tom, co vytvořili a co jednotlivé symboly v jejich
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díle pro ně znamenají. Adolescenti čekají na každé zaváhání či chybu terapeuta

a jsou připraveni se okamžitě stáhnout a uzavřít.

MALCHIODI (1998)doporučuje v takovém případě použít tyto techniky:

„Znázorni, jak by měl „úspěšný dospělý“ danou situaci řešit a jak ji dospělí

obvykle řeší“ - tato otázka je zacílena na  to, aby byl adolescent  kritický a  aby

terapeut ukázal, že respektuje jeho názor.

Terapeut použije nějaký motiv  ze života klienta, ale přednese ho, jako

obecný problém. Např. „Namaluj rodinu“ – toto zadání je pro klienta

bezpečnější než zadat téma „Namaluj svoji rodinu“. I když některá

z nakreslených postav vyjadřuje svým vřazením do kontextu klientovy vztahy

k druhým lidem, není touto postavou klient sám: je to jeho dvojník, který

vstupuje mezi něho a terapeuta. Je pak dáno na vůli klienta, zda se rozhodne

doplnit výtvarný artefakt slovy (SLAVÍK, 2003). Vhodnými prostředky pro

zobrazení konfliktů nebo vzpoury vůči autoritám mohou být náměty pohádek

(např. Perníková chaloupka).

Pokud terapeut vnímá, že se mladý člověk necítí dobře, má obavy ze

sebeodhalení nebo pociťuje nedůvěru k terapeutovi, je dobrým pomocníkem

přenesení pozornosti z pohledu z očí do očí na předmět vytvořený klientem.

Mladí lidé se snaží vyhnout přímému pohledu z očí do očí s terapeutem, a proto

přenesení pozornosti na vytvořené dílo je pro adolescenta daleko příznivější.

Terapeut také může nabídnout možnost vyjádřit nějakou ambivalenci. Tím se

snaží nahlédnout obě strany daného problému.

Např. Otázka: „Jak tě rodiče trestají a jak bys rodiče trestal ty?“

„Jaká privilegia mají ženy a jaká muži?“  Tím, že se nastíní polarita problému,

může adolescent demonstrovat, že si uvědomuje nejednoznačnost situací a že

nic není jen černé nebo bílé. RILEY (1999) používá při práci s adolescenty tzv.

„malování polarit“. Nejdříve je zadáno téma nějakého problému, který klient

aktuálně řeší. Pak se klient má podívat na ten samý problém z pozice svých

rodičů a jak by takový problém řešil. Podle autorky je překvapivé, jak

racionálně jsou schopni klienti problémy řešit, pokud jsou jasně definovány a

konkretizovány (RILEY, 1999). To souvisí především s touhou mladých lidí

vymezit se proti světu dospělých, především rodičů, často extrémním a

nepřiměřeným způsobem. Adolescenti vědí naprosto přesně co nechtějí, tuší co

by chtěli, ale vůbec neví jak toho dosáhnout.
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Je běžné, že nejsou mladí lidé schopni hovořit o svých traumatech, cítí se

provinile při vyjadřování svých pocitů. Mohou bojovat také s kulturním

dilematem, zda říci něco, co je osobní nebo rodinné tajemství. Výsledkem jsou

pak klienti, kteří mají množství zvnitřnělých studů a nízké sebevědomí. Tento

fenomén často vede k pocitům, že není pomoci, a následkem toho k izolaci,

k čemuž přispívá i sebeobviňování. Jednou z možností bezpečně doprovázet

takové klienty ve vyjádření jejich pocitů je arteterapie. Také tím, že se klient

stává tvůrcem, přichází lépe do kontaktu sám se sebou (neboť umění hodně

zasahuje do nitra člověka) a je pak i schopen nacházet řešení sám (RILEY,

1999). To adolescentům vyhovuje, neboť je tím potvrzena jejich individualita a

samostatné rozhodování. Tvořivé procesy vždy pracují s pozitivní energií

člověka a tím je posilováno sebevědomí, vědomí vlastní hodnoty, což u

mladých lidí je velmi vítané, neboť  nerozumějí sami sobě ani okolí, jsou nejistí

a zmatení, často negativističtí a v opozici vůči světu.

Vždy je potřeba mít na mysli také sociální aspekty mladých lidí, kteří do

terapie vstupují. Musíme počítat s tím, že žijí v určitém prostředí, které je

individuální a osobní, mít na zřeteli jejich kulturu, odkud přicházejí a kam se

vrací, musíme respektovat jejich zázemí. Každý je jedinečný a neopakovatelný

a při práci je nezbytné znát kulturní odlišnosti jednotlivců a citlivě k nim

přistupovat se zřetelem na sociální kontext. Obraz má unikátní schopnost

přinést porozumění reality a postihuje i takové kontexty, na které slova nestačí

(RILEY, 1999). Vhodnou technikou je „Kufr“. Na čtvrtku každý nakreslí vše,

co by si během 15 minut zabalil do kufru, kdyby jeho domov postihla nějaká

živelná katastrofa. Poté následuje reflexe a diskuse o tom, co považují za

nejdůležitější, co by jim scházelo. Je možné i srovnání, zda se na různých

obrázcích vyskytují stejné předměty.

Do arteterapeutických sezení lze zařazovat techniky adolescentům blízké,

jako např. grafiti. Tím dává terapeut najevo svoji blízkost a zároveň to

umožňuje klientovi začít mluvit o věcech jako je touha zanechat po sobě

nějakou stopu.

V dalších několika odstavcích se pokusím nastínit použití arteterapie

vycházející z problematiky či diagnózy klienta.
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2.3.6 Adolescentní deprese

MALCHIODI (2003, s.221, překlad autorky) poukazuje na použití

arteterapie  pro mladé lidi trpící depresemi „...tradiční verbální terapie mohou

selhávat v pomoci adolescentům s depresemi, protože jejich odpor k terapii je

příliš silný a jsou pronikavě přecitlivělí na ztrátu svých představ a iluzí. Pokud i

přesto terapeut  přijme depresivní pohled adolescenta na svět a nabídne mu

umění jakožto prostředek vzájemné komunikace,  pak mu tím umožní vytvořit si

alternativní pohled na svět. Umělecké tvoření je méně  konfrontační, méně

osobní, méně odsuzující, je bez slovních klišé dospělých, jež dospívající

považují za nepřijatelná“.

CONNOR k tomu dodává „...Arteterapie může být efektivní v případě

adolescentních depresí, které jsou u této věkové skupiny dosti běžným

zatěžujícím faktorem...“ (cit dle MALCHIODI, 2003, s.220).

Příznaky deprese adolescentů se projevují jinak než u dospělých.

„...teenageři, kteří trpí depresemi se projevují relativně klidně, bez protestů

vůči rodině nebo společnosti , paradoxně se pro nedostatek rebelství stávají ve

skupině vrstevníků outsidery...“ (RILEY, 1999, s.28, překlad autorky).

ACHENBACH upozorňuje, že tito mladí lidé jsou náchylnější ke školním

problémům, poruchám učení, somatickým symptomům ( bolesti hlavy, bolesti

břicha) a také mají problémy ve vztazích (cit dle MALCHIODI, 2003).

PARRY-JONES (1989) uvádí, že „skrytá deprese“ se vyznačuje stavem

znuděnosti, špatnými školními výsledky, únavou, promiskuitou, užíváním drog

a alkoholu. Teenageři mohou být naštvaní či agresivní v protikladu k depresím

dospělých, které se vyznačují spíše malátností a útlumem. MALMQUIST říká,

že velké procento z „předvádění se“slouží k tomu, aby si adolescent ulevil od

depresivních obtíží a sebeodmítání (cit.dle MALCHIODI, 2003).

MALCHIODI (2003, s.221) upozorňuje na Kendalovu zkušenost, že  velkou

výzvou pro terapeuty je rozpoznat všechny různorodé symptomy depresivního

chování, protože mnohé z nich mohou být jen součástí vývojového období

dospívajícího a jiné mohou být reakcí na životní okolnosti nebo příznakem

nemoci
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Jednou z technik, které lze využít u depresivních klientů jsou tzv. smejváky.

Jde o nanášení barev na čtvrtku o rozmývání pod tekoucí vodou. Tento proces

se může opakovat ještě jednou a po zaschnutí se mohou hledat v obraze tvary,

symboly, to, co klienta zaujme, co mu něco připomíná. Tyto tvary může

barevně zvýraznit, ohraničit, popř. doplnit. Vhodnou technikou je také práce

s hlínou, kde fyzická námaha při zpracování hlíny má pozitivní vliv na

energetizaci těla.

Velmi vážným problémem v tomto období jsou myšlenky na sebevraždu.

Vždy musí být brány vážně všechny příznaky toho, že adolescent o sebevraždě

uvažuje. MALCHIODI (2003, s.221, překlad autorky) k tomu uvádí

„...zřetelným náznakem mohou být obrázky dospívajících, kde se objevují

symboly smrti: kříž, hrob, oběšenec, lebka, dopisování slov do obrázků (jako

např. frustrace, samota, deprese, touha zemřít, pomoc...)“.

2.3.7 Adolescenti trpící úzkostí

Úzkost je další poruchou, která se může vyskytovat u mladých lidí a od

druhé poloviny 20.století narůstá počet lidí, kteří trpí úzkostí, ať už ve formě

fobií, panické poruchy nebo generalizované úzkostné poruchy (CURRY, 2005).

Proto se i arteterapeuti snaží najít způsoby, jak pomoci  úzkost snižovat.

GROSSMAN uvádí, že arteterapie může pomáhat organizovat a mírnit „vnitřní

chaos“ (cit. dle CURRY a KASSER, 2005).

BELCHAMBER uvádí, že jednou z možností je „terapie vymalováváním“

(cit.dle CURRY a KASSERA, 2005), která kombinuje prvky arteterapie a

meditace. Vhodné jsou například mandaly. (Mandala je původem slovo

sanskrtské a znamená střed, obvod nebo magický kruh, podle Junga je mandala

tušení středu osobnosti, určitý centrální bod uvnitř duše, k němuž se vše

vztahuje). Při vymalovávání již připravených mandal, kde se opakují

symetrické vzory, se spojují prvky arteterapie tj. výběr barev a jejich kombinací

s prvky meditace a hluboké koncentrace, která má uklidňující až konejšivé účinky.

Podle studie, kterou provedli v Americe CURRY a KASSER (2005) a která se

zaměřila na testování  snižování úzkosti u studentů středních škol pomocí
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malování mandal, bylo prokázáno, že vymalovávání mandal je více účinné při

snižování úzkosti než při malování libovolného tématu na čistý papír. Jedním

z důvodů může být to, že předtištěná mandala poskytuje strukturu a vedení, což

u volné kresby není a také to, že mandala má meditativní a uklidňující účinky.

Úzkostným klientům pomáhá v překonávání tenzí také malba vodovými

barvami. Technika akvarelu neumožňuje tvůrci úplnou kontrolu nad

vznikajícím dílem, do přesného plánu proniká náhodný prvek rozpíjejících se

barev. Klient musí zapojit svou kreativitu a řešit výtvarný problém. Tento

proces je metaforou, nácvikem řešení situací v běžném životě.

2.3.8 Adolescenti a tělesné schéma

Adolescence není jen obdobím emocionálních a poznávacích změn, ale také

obdobím zvýšeného zájmu o vlastní vzhled a uvědomovaní si a formování

vlastní sexuality. Nesourodost mezi tělesným a psychickým vývojem může být

velmi náročná a bolestná. Vhodnou technikou např. u dospívajících dívek může

být malování masek ideálního obličeje dívky, která je úspěšná a šťastná. Ve

skupině si poté masky nasadí a mluví o svých problémech skrz tento

idealizovaný obličej, mohou sdílet stejné otázky a problémy, které je trápí.

V Michiganu vznikla arteterapeutická skupina, která se soustředila na podporu

pozitivní identity a zvyšování sebevědomí  mladých dívek. Pozitivní sociální

interakce hrají zásadní roli ve formování sebevědomí dospívajících dívek

(HARTER, cit. dle HARTZOVÉ a LYNNETTA, 2005). S tím souvisí otázka

tělesné atraktivity a vzhledu, která je pro mladé dívky zásadní, a touha po

přiblížení se ideálu krásy, který je prezentován v módních časopisech, vede

dívky k tomu, že se snaží tomuto ideálu přiblížit za každou cenu. U dívek

s mentální anorexií a bulimií může být přínosným tématem „ Jak vypadám a jak

bych chtěla vypadat“. Malba postav jim pomáhá získávat realističtější pohled na

schéma lidského těla.
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2.3.9 Výtvarně znázorněné násilí

Dalším tématem, jež se může objevovat v obrázcích adolescentů, je násilí.

Termín „výtvarně znázorněné násilí“ (violent imagery) je definován jako

výtvarné ztvárnění, které znázorňuje myšlenky a činy násilí a jeho následky, ať

již smyšlené nebo reálné. KLINGMAN aj. shrnuje způsoby takového vyjádření:

body art, oblečení, grafiti, kreslené seriály, obrázky, sochy (cit.

dle MALCHIODI, 2003). Rizika násilí přirozeně vycházejí z prostředí, kde

mladí lidé žijí nebo z míst, kde se scházejí s vrstevníky. Obrázky z tématikou

násilí poskytují cestu k vyjádření velkých obav a také přání fungovat ve

společnosti jako dospělý. Někteří adolescenti se snaží získat přijetí od druhých

přes demonstraci své síly. Mladí lidé, kteří mají omezené sociální  dovednosti a

nedostatečné mezilidské vztahy, mohou prostřednictvím uměleckého vyjádření

vstupovat do interakcí s vrstevníky. Obrázky se znázorněným násilím mohou

reprezentovat formu identifikace a iniciace s určitou skupinou vrstevníků,

členství ve skupině lidí  určité subkultury např. gangu. Je otázkou, kdy je

výtvarně znázorněné násilí ovlivněno jen tímto vývojovým obdobím, bez

dalších následků a kdy predikuje násilné chování. Musí se vzít v úvahu sociální

a rodinné zázemí mladého člověka, zda existuje v rodině násilí. Pokud se

v obrázcích objeví šokující symboly (např. krvavý nůž zabodnutý do srdce)

doplněné slovy či nápisy ( např. trpím a nikoho to nezajímá), nebezpečné

situace, násilí namířené proti sobě či druhým je to signál pro intervenci.

V obrázcích se mohou vyskytovat často komplementární barvy jako černá a

červená, neobvyklé použití barev, např. červené dveře. Někteří klienti mohou

být inspirováni časopisy, komiksy, horory a jde pouze o napodobení nebo

fascinace tímto tématem. Přestože se nabízí touha šokovat nějakým násilným

vyobrazením, je potřebné vnímat také všechny kontexty a významy, osobní

zkušenosti autora, které ho vedou k takovému zobrazení.

MALCHIODI  nabízí některá vodítka pro práci s výtvarně znázorněným

násilím:

1. Vyvarovat se reakcí na znázorněné násilí jako je odpor, strach nebo šok.

Zeptat se jeho původce, zda by mi pomohl porozumět jeho dílu, nebo říci, že

oceňuji, že mi ukázal svoje dílo, i když téma, které znázornil mě znepokojuje.
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Mnoho terapeutických sezení prochází stádiem testování terapeuta nějakými

šokujícími obrázky obsahující násilí.

2. Doprovázet, podporovat a také povzbuzovat k vyjádření silných afektů, jako

je zlost, agrese ve výtvarném ztvárnění. Adolescence je obdobím bouřlivých

emocí a v určité formě vyjádření jsou tolerovány.

3. Hledat významy v jeho díle společně v respektujícím dialogu. Často odpoví,

že neví (MALCHIODI, 2003, s. 233- 234, překlad autorky).

JANOTOVÁ (1995) míní, že ti mladí klienti, kteří dokáží vyjádřit svoji

agresivitu kresbou, a jsou přijímáni terapeutem tak, aby nepociťovali pocit viny,

vykazují po arteterapii méně agresivity v chování.

2.3.10 Oběti sexuálního násilí

Další skupinou mladých klientů jsou oběti sexuálního zneužívání v dětství,

kteří  trpí následky tohoto traumatu mnoho let, často do dospělosti. Mají

emocionální potíže zahrnující deprese nebo posttraumatickou stresovou

poruchu, trpí úzkostmi, strachem, nočními děsy či bezmocností (bezradností).

Mnoho obětí sexuálního násilí si nepamatuje akt sexuálního násilí, neboť jsou

tyto vzpomínky potlačeny. Mohou se však objevovat ve formě tzv.flashbacků

ve snech. Na základě těchto záblesků je mohou výtvarně zpracovat na obrázku.

Pro tyto klienty je vhodná podpůrná skupina mladých lidí s podobnou

zkušeností nebo individuální arteterapie. Námětem může být bezpečné místo,

technikou pak koláž. Skupinová práce může být nápomocná při překonávání

osamělosti a uzavřenosti klientů, jež byli sexuálně zneužíváni. Sdílení podobné

zkušenosti s druhými a vyjádření se pomocí výtvarných technik o tématu, o

kterém je velmi obtížné hovořit či je popsat, může být posilujícím signálem, že

klient už na svoje trauma není sám.  (MALCHIODI, 1998).
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3 Dotazníkové šetření

Vzhledem k tomu, že se mi nepodařilo nalézt literaturu, která by se přímo

zaměřovala na arteterapii adolescentů u nás, rozhodla jsem se oslovit

arteterapeuty z různých center v České republice. Mým cílem bylo zjistit, jaká

jsou specifika arteterapie s věkovou skupinou adolescentů, jaké techniky

arteterapeuti využívají, jaké techniky preferují klienti a jaká témata se v jejich

dílech nejčastěji objevují. Otázky jsem se snažila klást tak, aby měl respondent

široký prostor pro vlastní vyjádření.

K dotazníkovému šetření jsem použila metodu kvalitativního dotazování

v písemné formě ( příloha č.8 ). Respondenty byli arteterapeuti, kteří pracují

nebo v minulosti pracovali s věkovou skupinou adolescentů. Celkem jsem

v rámci mého šetření oslovila 56 arteterapeutů. Zpět jsem obdržela 18

vyplněných dotazníků. Po převedení úspěšnosti v procentech jsem došla k číslu

32,14 %. Část dotazníků jsem rozeslala pomocí e-mailů, část jsem poslala

poštou, včetně obálky se zpáteční adresou a známkou. Nevýhodou

dotazníkového šetření písemnou formou je malá návratnost, o čemž jsem se

v praxi sama přesvědčila. Tato metoda se mi ale jevila jako nejefektivnější

s ohledem na to, že jednotliví respondenti byli z různých míst České republiky a

také s ohledem na specifické zaměření na věkovou skupinu adolescentů, které

ještě počet respondentů zúžilo. Tyto okolnosti znamenaly menší počet odpovědí

a tím také nižší reprezentativnost výsledku dotazníkového šetření. I přes tyto

nedostatky se objevují v dotaznících shodné znaky, které mohou poukazovat na

specifika arteterapie s adolescenty. Stejně tak se zde objevují podobné či stejné

přístupy k této věkové skupině. V rámci mého dotazování jsem nad rámec

otázek zjistila, že přestože u nás existuje mnoho zařízení a center pro mladé lidi,

arteterapii se věnuje jen malá část z nich, často pouze okrajově nebo

nepravidelně a jde spíše o souhru náhod, pokud má terapeut zájem o arteterapii

a zařazuje ji do programu. To může souviset také s legislativní nejasností

profesního statusu arteterapeuta, jeho pracovním zařazením a ohodnocením a

také s možnostmi jednotlivých center zřídit arteterapeutickou dílnu a zajistit

dostatek výtvarného materiálu.
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Na první otázku která zněla „Při arteterapii s adolescenty pracujete

s jednotlivci nebo se skupinou?“ závisely odpovědi na typu zařízení, kde

terapeut působí. Z odpovědí na mou otázku však i tak vyplývá, že více se

provádí s adolescenty arteterapie skupinová.

U druhé otázky „Jaký typ techniky arteterapie nejčastěji používáte a proč?“

nedošlo v odpovědích téměř k žádné shodě. Arteterapeuti se snaží využívat

celou škálu technik a materiálů. Důležité je pro ně především klienty zaujmout a

nabídnout jim, jaký materiál chtějí použít oni sami. V několika odpovědích se

objevil jako oblíbený materiál hlína a technika koláže. Hlína je materiál

haptický a proměnný, umožňuje jakékoliv změny bez úzkosti, že jednou

vytvořený obraz se nedá již změnit. Úsilí o dosažení žádoucího tvaru v případě

hlíny může vyvolávat pocit zvláštního souznění mezi tvůrcem a jeho dílem. Síla

hmoty  poskytuje také odreagování negativních emocí. Koláže umožňují určitý

odstup. Jsou vhodné ve chvíli, kdy klienti nechtějí malovat. Koláž umožňuje

přetváření obrazu, vrstvení, doplňování a proměnu díla. Klient může stříhat,

míchat obrazy, stavět vedle sebe tvary a symbolicky experimentovat

s představami, které jsou nezřetelné.

Na třetí otázku „Jaké techniky podle vaší zkušenosti preferují vaši klienti?“

odpovídali respondenti shodně, že klienti rádi využívají techniky body art-

malování masek na obličej, na ruce. Obecně pak upřednostňují ty techniky,

které jim umožňují vyjádřit emoce.

Čtvrtá otázka  „Jaké téma se nejčastěji ve výtvarném díle adolescentů

objevuje?“  úzce souvisí z hlavními specifiky období adolescence a to: téma

vlastní identity, vztahová témata zvláště k rodičům a vrstevníkům, prožívání

vlastního těla a vzhledu., téma protikladů, ostré vymezování se vůči okolí a

autoritám.

Na pátou otázku „Jsou podle vás nějaká specifika při arteterapii adolescentů?“

bylo na první místě především zaujmout mladého člověka, aby tvořil. Díla jsou

více abstraktní, na rozdíl od vizuálního realismu dětských klientů. Využívání

symbolů a nefigurativních obrazů, vyjadřování emocí a tak jako v otázce číslo

čtyři jsou to specifická témata identity, vztahů k rodičům, tělové schéma.

S ohledem na teoretickou část této práce a v souvislosti s dotazníkem je možné

odpovědět na otázku, kterou jsem si položila na úvod: „Proč je arteterapie

vhodná v práci s adolescenty?“. Arteterapie skýtá právě pro tento věk velké
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možnosti k vyjádření vlastních úvah o sobě i o světě. Jedinci v tomto věku jsou

schopni hlubokých  prožitků, které jsou slovy jen obtížně uchopitelné.

Arteterapie je nástrojem k vyjádření emocí, je dobrým kanálem ventilace

nepříjemných pocitů, zpracování prožitků. Velmi důležitým faktorem je

svobodná volba, kterou má mladý člověk. Arteterapie není ohrožující, neboť

artefakt, který mladý člověk vytvořil, je stále v jeho rukou, pokud nechce,

nesdělí co obrázkem myslel, proč namaloval to či ono. Přestože samotný

obrázek ukáže materiál, který neměl tvůrce v úmyslu prezentovat, je na

svobodné vůli klienta, zda tato nezáměrná odhalení bude sdílet s terapeutem či

nikoliv. Arteterapie je pomocníkem při vytváření pozitivních interakcí mezi

sebou navzájem i mezi klienty a terapeutem. Tím, že mezi terapeuta a klienta

vstupuje výtvarné dílo, je vytvořen bezpečný prostor pro klienta, jenž si sám

určuje do jaké míry se identifikuje se svým výtvarným ztvárněním a jaké

souvislosti má tento výtvor  s jeho osobním životem. Také posiluje sebevědomí

a vědomí vlastní identity. Může být významným mezičlánkem v období

adolescentního moratoria (stručně popsáno v 1.kapitole) při překonávání

aktuálních potíží a problémů. Arteterapie pro adolescenty je možnou cestou

k sebepoznání a tím i možnou cestou k vnitřní svobodě v dospělosti. V mnoha

případech může arteterapie poskytnout „jen“ pocit pohody a uspokojení

z vytvořeného díla a dobré naladění.
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4 Etické aspekty arteterapie

Při arteterapeutické práci s klienty se terapeut řídí Etickým kodexem České

arteterapeutické asociace, který definuje a ustanovuje etické chování

arteterapeuta (příloha č. 11).

Na začátku arteterapeutické práce stojí problém, jak co nejpřirozeněji uvést

do světa arteterapie mladé lidi, kteří jsou ve velmi složitém vývojovém období,

kteří mají problémy doma nebo ve škole, často je u nich diagnostikováno

psychiatrické onemocnění, mohou být oběťmi násilí, jsou z různého

sociokulturního prostředí, mají svou osobní historii. Z toho vychází také osobní

přístup ke každému klientovi při arteterapeutické práci. Při prvním setkání je

důležité navázat kontakt s klientem a zjistit, zda je pro něj arteterapie vhodná.

Na počátku může vzbuzovat arteterapie v klientech úzkost  a navozovat otázky -

co po mně bude chtít, vždyť já neumím malovat, určitě se mi to nepovede, co

tam terapeut uvidí, když něco namaluji.

Na druhou stranu je arteterapie u věkové skupiny adolescentů velmi vhodná,

neboť je dobrým pomocníkem a prostředníkem v komunikaci terapeut - klient.

Arteterapie s adolescenty je zásadní pro terapeuta v tom, že se snaží  přiblížit

adolescentnímu světu a pak najít nějakou metaforu či téma, které adolescentovi

vyhovuje. Poté mohou budovat společně vztah mezi sebou, který je

neohrožující a ústí ve společnou spolupráci (RILEY, 1999).

Na opačném pólu pak stojí terapeut, který by viděl svůj úkol v tom, že svou

empatií vůči klientovi bude plnit podobnou roli, jako ve vztahu k dítěti hraje

matka. Vystavuje se tak riziku, že duální vztah, který se takto vyvine, bude

spíše opakováním patologických tendencí než jejich překonáváním.

Při arteterapii, kde vzniká potenciální prostor hry, může toto napomáhat

v navázání dobrého kontaktu mezi klientem a terapeutem, pokud si je terapeut

vědom rizika narušení vztahu objektivizujícími interpretacemi, které by mohl

klient  pociťovat jako násilné vnikání do jeho vnitřního prostoru.  Zvláště u

mladých lidí je to velmi citlivé, neboť si chtějí bránit svou jinakost od světa

dospělých a na druhé straně vzniká nebezpečí nekontrolovatelné empatie ze

strany terapeuta. (RILEY, 1999).To znamená, že arteterapeut musí mít na

paměti, že je odpovědný za udržení jasných hranic rolí po celou dobu terapie.
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Dalším důležitým aspektem práce arteterapeuta je, jakým způsobem se

nakládá s výtvarnými díly klienta. Zde musí být písemný souhlas klienta či

zákonného zástupce, který opravňuje k využití artefaktů k výuce, výzkumu,

veřejnému vystavování, uveřejnění v publikacích. Přestože klient dá souhlas

s vystavením či publikováním, musí být terapeut opatrný a vzít v úvahu nejlepší

zájem klienta, na základě kontextů a relevantních faktorů v klientově léčbě.

Terapeut musí dbát na to, aby klientova identita byla chráněna, to zahrnuje i

diskusi, zda má svá díla podepsat, či sdělit některé informace o sobě.

S vytvořenými  uměleckými díly je nakládáno stejným způsobem  jako s

lékařskou dokumentací a jako takové se po určitou danou dobu také

uchovávají..

Může se stát, že se na některých artefaktech objeví závažná témata jako

sebevražda, fyzické nebo sexuální násilí, zneužití apod. Potom mohou tato díla

sloužit i jako důležitá svědectví.

Arteterapeut jedná v rámci odbornosti tak, aby veškeré úsilí bylo směřováno

ku prospěchu klienta. Může se stát, že dílo vytvořené během terapie ukazuje na

mimořádný talent klienta, který se po vyléčení nemusí projevit. To by mohlo

svádět ze strany terapeuta k udržování klienta ve stavu nemoci, kdy je schopen

tvořit obdivuhodná díla. Často je i ze strany klienta snaha uchovávat se ve stavu

obdivu, byť za cenu duševního strádání. Mnoho významných světových umělců

bylo duševně nemocných a vytvořilo nezapomenutelná díla, jako např. Edvard

Munch, který se po vytvoření nejznámějších děl začal léčit a již nikdy

nenavázal na předchozí umělecká díla nebo Salvador Dali, jehož surrealistické

obrazy nesou rysy paranoie, ale jak uvádí BRETON „ …...u Daliho máme co

činit s latentní paranoiou nejneškodnějšího druhu.….“ (cit.dle DE MICHELI,

1964, s.161).LOMBROSO (cit dle DE MICHELI, tamtéž, s.161) tvrdí, že „...

umění je projevem blízkým duševní chorobě nebo přímo projev takové

choroby“. S tím úzce souvisí také etika psychoterapie, zda ponechat jedince

tvořit mimořádná díla za cenu duševního onemocnění, či člověka léčit a mít na

zřeteli, že už nic mimořádného nemusí vytvořit. Terapeut by však neměl klienta

v tomto stavu udržovat, byť i jen v náznacích, jaké úžasné dílo vytvořil.

Vždycky musí být důležitější člověk i kdyby nakonec přestal tvořit. Cílem

tvorby není dílo, ale jeho tvůrce, který prostřednictvím svého uměleckého díla

sděluje to, jak se cítí, jak vnímá svět kolem, ale i to, čemu nerozumí
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(ALBRICH, 2003). To je ovšem etika z pozice psychoterapeuta, etika klienta

může být opačná. I když terapeut nemůže na takové stanovisko klienta

přistoupit, přesto by je měl respektovat.

Umělecké vyjádření musí být považováno za důvěrné, stejně jako je to u

rozhovorů  nebo videonahrávek.

Obecně se arteterapeut řídí Etickými zásadami pro evropské psychoterapeuty.
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5 Záchytné sítě pro ohrožené dospívající

5.1 Zařízení a typy programů

Síť ústavních zařízení pro rizikovou mládež přetrvala bez zásadních změn

z doby před rokem 1989 (MATOUŠEK a KROFTOVÁ, 2003).

Nyní u nás existují státem zřízené diagnostické a výchovné ústavy:

- diagnostické ústavy se zvýšenou péčí,

- výchovné ústavy s ochranným režimem,

- výchovné ústavy s léčebným režimem (pro děti a mládež s psychickými

poruchami, jež nevyžadují zdravotnickou léčbu).

Neexistence různých typů zařízení má svůj zrcadlový obraz v neexistenci

vnitřní diferenciace ústavů. Setkávají se tak mladí lidé, kteří pouze selhávají ve

školní docházce s mládeží, jež má za sebou trestnou činnost, je závislá na

drogách, trpí patologickým hráčstvím, chová se agresivně a asociálně

(MATOUŠEK a KROFTOVÁ, 2003).

K diferenciaci dochází až v poslední době. V roce 2005 vzniklo speciální

oddělení při Výchovném ústavu v Boleticích specializující se na extrémní

poruchy chování u jedinců do 15 let, výjimečně pak do 18 let. V lednu 2006 pak

vláda schválila návrh usnesení MŠMT, který předpokládá vznik sítě zařízení

určených pro děti s uloženou ochrannou výchovou. Jedná se o děti se

závažnými poruchami chování až odchylkami ve vývoji osobnosti, často

v různých stádiích alkoholové či drogových závislostí, s genetickou výbavou

v podstatě vylučující jejich zdárný vývoj (dle informací z MŠMT , odboru pro

speciální školství).

Vedle ústavní výchovy jsou také alternativní způsoby, jak pomoci mladým

lidem, kteří selhávají v běžném životě a u nichž je zvýšené riziko sociálně

patologického chování. Úkolem těchto center je prevence sociálně

patologického chování mladých lidí, ale také snaha minimalizovat dopady

takového chování na jejich budoucí život. Ve své práci uvádím jen některá

konkrétní centra a sdružení, některá jsou zcela ojedinělá v České republice, jako

například projekt Šance, jiná jsou zde uvedena jako příklady jednotlivých druhů

pomoci mladým lidem. Informace o konkrétních centrech a zařízeních pro
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mládež  vydávají buď jednotlivé organizace, jako například adresář vydaný

Českou asociací streetwork nebo je vydávají a aktualizují městské úřady či

speciální centra sociální pomoci jako je centrum Kontakt v Praze 2, které nyní

vydává aktualizované vydání Přehledu sociálních služeb na území hlavního

města Prahy.

Od roku 1991 je možné zřizovat střediska výchovné péče pro děti a mládež.

V těchto střediscích má být poskytována péče dětem a mládeži s negativními

společenskými projevy, pokud u nich nejsou důvody pro výkon ústavní

výchovy (MATOUŠEK a KROFTOVÁ, 2003). Zřizování těchto center se však

potýká s mnoha problémy. Je to především problematika financování, obecné

podceňování problematiky sociálně patologických jevů a nedostatek

vyškolených odborníků pro práci s „rizikovou“ mládeží. Mezi taková střediska

v Praze patří  Středisko výchovné péče Klíčov. Pod tímto střediskem funguje

stacionář Trigon, který zajišťuje ambulantní péči a celodenní stacionární pobyty

pro děti a mládež s problémy chování, oddělení pro mládež ohroženou

drogovou závislostí v Praze - Řevnicích Cesta, pobytové oddělení Alternativa,

ambulantní oddělení Klíč a oddělení Kruh, které má charakter uzavřené

terapeutické skupiny. Podrobnější informace jsou na

http://www.klicov.cz/index1.php.

Centrum sociální prevence Brno (CESOP)- je určeno pro mladé lidi

v sociální nouzi, v několika programech poskytuje ambulantní pomoc a

internátní programy mladým lidem, kteří utekli z domova nebo z výchovného

ústavu, nechodí do školy, byli podmíněně propuštěni z výkonu trestu odnětí

svobody nebo výkonu vazby, byl jim soudem určen alternativní trest (dohled,

narovnání, obecně prospěšné práce) a pro mladé lidi, kteří prošli odvykací

léčbou na návykové látky a potřebují pomoci se zapojením do společnosti.

Centrum poskytuje azylové ubytování, stravování, psychologickou, sociální,

zdravotnickou a právní pomoc. Součástí je také nízkoprahový klub pro mládež

z ulice. Klub nabízí posilovnu, stolní hry, půjčení hudebních nástrojů, video,

TV, biliard, pořádání víkendových akcí. Podrobnější informace lze nalézt na

internetových stránkách http://www.cesop.xf.cz/final/index1.php. Dalším

centrem je Prev-Centrum na Praha 6. Je zacílený na rizikovou mládež od 12 let.

Podporuje komunitní aktivity a realizuje specifické programy pro mladé lidi

ohrožené sociálně nežádoucími jevy. Součástí centra je i nízkoprahový klub
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Suterén. Informace o tomto centru a jeho aktivitách je možné získat na

internetových stránkách www.prevcentrum.cz. Dále je to azylový dům

Přemysla Pittra pro děti - Dům tří přání v Praze 6. Je určen pro mladistvé

těhotné, děti a mládež s poruchami chování nebo výchovnými problémy.

Vedle těchto středisek fungují také nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

(NZDM) v mnoha městech České republiky (viz. adresář, který sestavila

v dubnu 2005 Česká asociace streetwork sdružující nízkoprahové sociální

služby, www.streetwork.ecn.cz).

Ojedinělým projektem v České republice je občanské sdružení Šance, které

pomáhá mladým lidem z ulice, kteří jsou často komerčně sexuálně zneužívaní,

závislí na alkoholu, drogách nebo hracích automatech. Součástí projektu je

streetcentrum Ve Smečkách, Praha 1, kam mohou mladí lidé docházet denně,

k dispozici mají jídlo a pití, mohou se vykoupat a vyprat si oblečení. Pracovníci

centra jim poskytují informace o možnostech řešení jejich situace, získání

alternativního vzdělání, možnostech získání trvalého zázemí, pomáhají při

vyřizování dokladů a pod. Informace o o.s. Šance je možné najít na oficiálních

internetových stránkách tohoto sdružení www.sance.info. Dalšími centry jsou

pak detoxikační centra pro mládež závislou na alkoholu a jiných drogách.

Jedním z nich je Detoxikační centrum  v nemocnici Milosrdných sester sv.

Karla Boromejského v Praze, které má lůžkovou a ambulantní část. Denní

stacionář pro adolescenty při VFN Ke Karlovu. Tento stacionář je určen pro

mladé klienty, kteří jsou léčeni psychiatricky, po ukončení pobytu na lůžkovém

oddělení dětské psychiatrie nebo klienti, kteří jsou doporučeni z pedagogicko-

psychologických poraden, ze škol, ze sociálních odborů městských úřadů či

kurátorů. Dále je to projekt „sociální byt“ (KLÍMA, cit. dle MATOUŠKA a

KROFTOVÉ, 2003). Do tohoto bytu, který je v běžné zástavbě se na určitou

dobu nastěhuje skupinka mladých lidí, kteří např. utekli z domova, mají

problémy ve škole apod. a pod vedením sociálních pracovníků se učí žít spolu a

s ostatními obyvateli domu a navazovat s nimi vztahy, učí se vést samostatně

domácnost, respektovat pravidla daná pro pobyt v sociálním bytě.

Projekt LATA o.s.- sociální program, který je založen na spolupráci

dobrovolníka, který se dostává do kontaktu s věkově blízkým mladým klientem.

Spolu vytváří dvojici, kde síly jsou na obou stranách vyrovnané a osobnost

dobrovolníka je pro klienta přijatelnější než autorita dospělého odborníka.
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Společně se věnují činnosti, na které se dohodnou, např. pomoc při dokončení

studia, při hledání práce, zájmové činnosti, sportu (cit. dle MATOUŠKA a

KROFTOVÉ, 2003).

Dalšími zařízeními jsou dětské psychiatrie, psychologické ambulance a

pedagogicko-psychologické poradny, jež jsou součástí celého systému zařízení

pro mladé lidi, kteří nezvládají nároky běžného života. Psychologická a

psychiatrická vyšetření bývají součástí přijetí do programu speciálních center a

zařízení pro mládež. Často po ukončení léčby na psychiatrickém oddělení je

klientům doporučena následná péče ve formě denního stacionáře, zařazení do

programu psychoterapeutické skupiny vrstevníků nebo nabídka speciálních

center pro mladé lidi. Projevy sociální patologie u mladých lidí bývají v mnoha

případech provázané a na jedno selhání navazuje druhé, proto pomoc musí být

komplexní a provázaná mezi všechny subjekty v okolí mladého člověka, tj.

rodina, škola, zájmy, kroužky a vrstevníci, sociální pracovníci.

V pomoci mladým lidem, kteří se ocitli ve složité osobní situaci  hraje čas

velmi důležitou roli. Období dospívání společně se současným způsobem

života, který se vyznačuje důrazem na výkon a úspěch mohou dlouhé a

neřešenými konflikty vést k uzavírání možností dalšího rozvoje mladého

člověka.  Když  hrozí mladému člověku vyloučení ze školy, rodinná situace se

vyhrotila, reaguje dospívající zahnaný do kouta často unáhleně a impulsivně.

Pokud je v té době k dispozici pomoc psychologa, psychiatra a místo, kam

může mladý člověk na přechodnou dobu docházet, jako například denní

stacionář nebo terapeutická skupina, je velká šance, že se podaří postupně řešit

problémy, které není schopen řešit mladý člověk v tomto období sám.

Pokud se týká zařazování arteterapie v jednotlivých centrech, má zkušenost

dotazováním a hledáním je nejednoznačná. V některých zařízeních se

pravidelně arteterapie dělá, jinde jde spíše o náhodná arteterapeutická sezení a

někde jde o malování pro ukrácení volného času.Dle mého názoru je příčin

několik: nedostatečná legislativa ve vymezení statutu arteterapeuta, nedostatek

finančních prostředků, nevyhovující prostory, preference jiných terapeutických

metod a technik.
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6 Realizace arteterapeutické dílny

6.1 Vznik projektu

Realizace arteterapeutické dílny „Podzemka“ na Psychiatrické klinice VFN

Ke Karlovu 11, Praha 2. Nápad na realizaci arte dílny vznikl z několika

počátečních impulsů. Prvním byla moje praxe v Denním stacionáři pro

adolescenty ve VFN Ke Karlovu, kde nebyly vyhovující prostory. Navíc

stacionář sousedí s oddělením poruch příjmu potravy, je odděleno pouze

skleněnými dveřmi a často docházelo k rozporům mezi programy obou

oddělení. Pokud na vedlejším oddělení probíhala skupina, bylo vyžadováno

ticho od klientů stacionáře. Dalším impulsem byla velmi chudá výbava

stacionáře. Pár pastelek, nějaké papíry do kopírky a dvě sady vodových barev.

Třetím impulsem byla stáž na dětské psychiatrii v motolské nemocnici, kde

byly dvě arte dílny, vytvořené v suterénu a následně návštěva psychosomatické

kliniky v německém Berggiesshübelu, kde jsme byli na pozvání MUDr.

Poněšického. Zde jsme navštívili nově vybudovanou arteterapeutickou dílnu.

Rozhodla jsem se vytvořit podobný prostor pro klienty Denního stacionáře

pro adolescenty. Prostor musel splňovat některá kritéria, aby se zde arteterapie

mohla dělat:

1. místnost musí být dostatečně velká a dobře osvětlená,

2. měl by tam být přívod vody a zavedené topení,

3. dostatečný prostor pro vytvořená díla, sušení, vystavování,

ukládání,

4. místnost by měla mít v pořádku podlahu, pokud možno dobře omyvatelnou,

5. měla by mít prostor pro uskladnění výtvarných pomůcek,

6. místnost by neměla být průchozí, nejlépe samostatný vchod.

S touto představou jsem zašla za MUDr. Pavlou Hellerovou, vedoucí

stacionáře a sdělila jí svůj nápad s dotazem na nějaký vhodný prostor na

Psychiatrické klinice. Spolu jsme prohlédly prostory kliniky od půdy až po

sklepy. Půda  nad stacionářem se zdála výborná, ale neměla okna ani vikýře.

Vzhledem k tomu, že je  budova kliniky památkově chráněná, tuto variantu
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jsme zavrhly jako nerealizovatelnou.  Sklepní prostory byly ve velmi špatném

stavu a tak počáteční nadšení pomalu uhasínalo. Po nějaké době mi MUDr.

Helerová ukázala sklepní prostor, který měl být původně posilovnou pro

personál nemocnice, ale nenašly se finanční prostředky a tak z tohoto projektu

sešlo. Místnost byla prostorná, vysoké klenuté stropy, měla v dobrém stavu

podlahu, fungovala elektřina. Na místo oken byly zasazeny skleněné luxfery,

které bylo nutno vyměnit za okna, aby byla místnost dostatečně osvětlena i

denním světlem. Bylo tam topení ve formě potrubí parovodu umístěného podél

celého stropu. To byly dost důležité předpoklady pro realizaci, neboť jsem

neměla v té době žádné finanční zajištění. Uvažovala jsem o získání peněz

z grantu, ale předpokládala jsem, že větší část peněz by měla být využita na

nákup arteterapeutického materiálu a pomůcek a ne na stavební úpravy

prostoru. Problém nastal při první návštěvě této místnosti. Všechno, co se

nehodilo klinice za posledních sto let našlo své útočiště v tomto prostoru.

Postele, židle, několik nefunkčních lednic, sporáky, zahradní gril, hory starého

nábytku, sponzorský dar nějaké instituce - kovové hrazdy na zlomené nohy

v celkovém počtu asi sto kusů, mnoho přístrojů nemocnice, které se právě

nehodily a spousta dalších věcí, které zaplnily celou místnost až ke dveřím (viz

fotodokumentace č.1 a 2).

Vzhledem k tomu, že místnost neměla okna a netěsnily uzávěry topení,

v některých místech bylo asi 10 cm vody a všechno bylo pokryté plísní. To se

zdálo jako velký problém, neboť jsme se obávaly, že je zde velká vlhkost a

opatření proti vlhkosti a plísni by byla příliš finančně náročná. Nakonec se

opravou topení tento problém vyřešil a žádné speciální stavební úpravy nebyly

potřeba.

6.2 Realizace projektu

Zásadní pro realizaci dílny bylo získání finančního zajištění celého projektu.

Z grantového kalendáře jsem našla 2 programy, které byly  na realizaci dílny

vhodné. Zároveň jsem také oslovila mé spolužáky, zda by se na tomto programu

nechtěli podílet. Nakonec jsem celý projekt realizovala spolu s mou kolegyní
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Martinou Hüblovou a s přispěním dalších lidí, spolužáků, přátel, personálu

psychiatrické kliniky a sponzorů.

Zažádaly jsme o dva granty. Jeden byl vyhlášen společností  Philip Morris a

druhý agenturou Mládež. V případě společnosti  Philip Morris  nám grant nebyl

poskytnut, neboť podmínkou tohoto grantu bylo vlastnictví určeného prostoru,

který je v majetku VFN a tuto podmínku jsme nemohly splnit.

Nakonec nám byl grant poskytnut agenturou Mládež v červnu roku 2004 (viz

Příloha č.6). Celá realizace byla časově omezena na dobu 5 měsíců a podrobně

rozepsána v žádosti o grant, kde byly popsány jednotlivé etapy a podrobný

rozpočet. Během měsíců červenec a srpen 2004 jsme musely získat povolení

z různých odborů a oddělení nemocnice, že s realizací dílny souhlasí( viz.

Přílohy č.1 a 2). Dále jsme také potřebovaly povolení na instalaci dvou oken,

namísto původních luxferů. Tato okna jsme musely zadat jako zakázkovou

výrobu truhláři, neboť budova kliniky je památkově chráněná a byly nám dány

striktní podmínky na vzhled oken.

Za pomoci firmy, která zdarma poskytla několik kontejnerů, dobrovolníků a

zaměstnanců kliniky, kteří pomáhali s vyklizením prostoru, bylo vše nepotřebné

odvezeno a uklizeno. Poté nastoupili řemeslníci, aby opravili omítky,  vybourali

otvory na okna a  poté zabudovali okna. Malíř celý prostor vybílil.

Dalším problémem  bylo zavedení vody. Vzhledem k tomu, že je to sklepní

prostor nebylo možné udělat odpad, ale nakonec se i tento problém vyřešil a

voda byla zavedena.

Při zařizování dílny nám pomáhalo mnoho kamarádů, rodinných příslušníků,

spolužáků, i z jiných ročníků, sponzorů. Natírali jsme zdi a trubky od parovodu.

Nakoupily jsem nějaké police ( Fotodokumentace č.3). Z kliniky jsme dostali

velké stoly, nějaké skříně a police, ale chyběly nám židle. Vyhlásily jsme proto

akci „Daruj židli“ (viz. Příloha č.7). Sešlo se nám asi 20 židlí od různých dárců

– rektora a profesorů PVŠPS, spolužáků aj.

Chtěly jsme prostor upravit tak, aby se tam líbilo především klientům a stal

se tvůrčím místem po dobu arteterapeutických setkání. Nakoupili jsme tónovací

barvy  a několik terapeutických skupin jsme s klienty stacionáře  malovali na

zdi. Při této úpravě interiéru jsme spolu s klienty zažívali silný pocit

sounáležitosti se skupinou. Klienti se tam často vraceli i odpoledne, aby

dokončili, co během dopoledne nestihly (viz. Fotodokumentace č.4, 5, 6, 7, 8).
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Nakonec jsme nakoupily mnoho výtvarných potřeb a materiálů, štětců,

barev, tuší, aby byla nabídka technik  co nejpestřejší.

Arteterapeutickou dílnu jsme nazvali „Podzemka“, což se vzhledem k jejímu

umístění ve sklepních prostorách přímo nabízelo (viz. Příloha č.8).

Abychom mohli žádat o sponzorské dary, museli jsme založit občanské

sdružení (viz. Příloha č. 3 a 4). Nazvali jsme jej Lano. Pomocí dopisu, ve

kterém jsme popsali náš projekt, jsme žádali potenciální dárce o pomoc (viz.

Příloha č.5). Příjemně mě překvapila vstřícnost některých firem, které nám

sponzorsky věnovaly věci, jako čtvrtky, papíry, olejové barvy, textilní materiál

a pod.

V lednu 2005 byla dílna slavnostně otevřena za přítomnosti přednosty

Psychiatrické kliniky prof. MUDr. Jiřího Rabocha, doc. MUDr. Jaroslava

Skály, MUDr. Olgy Dostálové CSc., PhDr. Darji Kocábové, MUDr. Pavly

Helerové, MUDr. Ireny Zrzavecké, zástupců Psychiatrické kliniky Ke Karlovu,

lékařů, zdravotníků, zástupkyní agentury Mládež, jež nám poskytla grant a

všech těch, kteří se na realizaci podíleli a celému projektu věřili (viz.

Fotodokumentace č. 9,10,11,12).

Na závěr bych se chtěla zmínit ještě o jedné osobní zkušenosti. Přestože jsem

se zpočátku nejvíce obávala technických problémů, nakonec se jako

nejsložitější ukázala týmová spolupráce. Z osobní zkušenosti bych proto

doporučila při realizaci jakéhokoliv projektu najít člověka, který zastává funkci

konzultanta, jenž  pomáhá ve chvílích, kdy dojde v realizačním týmu

k neshodám nebo nedorozumění. I přes tyto těžkosti byla nakonec realizace

arteterapeutické dílny „Podzemka“ úspěšná. Tímto bych ráda ve své práci chtěla

poděkovat především mé kolegyni Martině Hüblové, která se mnou celý projekt

vedla, vzala na sebou velkou zodpovědnost v otázce financování projektu a

dávala do realizace velké množství energie a tvůrčího zápalu. Podle mých

posledních informací, které jsem získala z Psychiatrického stacionáře je

arteterapeutická dílna v provozu denně a poskytuje klientům tvůrčí prostor pro

arteterapeutickou práci. Proto věřím a doufám, že „Podzemka“ bude sloužit

klientů Psychiatrického stacionáře pro adolescenty dlouhou dobu a že se v ní

budou cítit dobře.
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7 Závěr

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou užití arteterapie v práci

s adolescenty. Na začátku – kromě zdůvodnění volby tohoto tématu – vymezuji

jednotlivé pojmy s ním související. Podávám stručný přehled vývoje arteterapie

ve světě i u nás. Dále se snažím popsat jednotlivé výtvarné techniky vhodné pro

arteterapii s adolescenty  a vyčleňuji některé z nich s ohledem na potíže a

problémy mladých lidí. Pokládám si otázku proč je arteterapie vhodná právě pro

adolescenty a pomocí dotazníkového šetření se pokouším nalézt alespoň náznak

odpovědí, které by mohly určit směr dalšího zkoumání. Jsem si vědoma toho, že

vzorek respondentů  je malý na to, aby se daly výsledky zobecnit. Nicméně se

domnívám, že mé dotazníkové  šetření přineslo přece jen dílčí informace

k tomuto tématu a případně přispělo k dalším možnostem hlubšího zkoumání.

Ve druhé části práce se věnuji vzniku a realizaci arteterapeutické dílny

„Podzemka“. Mojí snahou je ukázat, že lze realizovat nápad, který se zpočátku

zdá pro praxi neproveditelný. Tento záměr se přesto podařilo dovést ke

zdárnému konci. Bylo k tomu zapotřebí nejen velké osobní nasazení a víra

v úspěch celého projektu, ale především jsem se musela obklopit lidmi, kteří

byli ochotni se do projektu zapojit. Udělala jsem tak zkušenost, která mě

přesvědčila o významu týmové práce, kde nechybělo nadšení a ochota mnoha

lidí kolem. V přílohách podávám úplný přehled celého postupu, který nakonec

vedl k úspěchu.
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Přílohy



                                                                  Příloha č.1

                                                                                       Technicko-provozní náměstek
                                  VFN

                                                                                        Ing. Pátek Jan

Věc: Žádost o povolení k provedení rekonstrukce a následnému užívání sklepního prostoru č.
13 v budově Psychiatrické kliniky VFN

     Žádáme o povolení k provedení rekonstrukce a následnému užívání sklepního prostoru č.
13 v budově Psychiatrické kliniky VFN Ke Karlovu 11, Praha 2. Tato místnost bude po nutné
rekonstrukci sloužit jako arteterapeutická dílna pro pacienty oddělení Poruch příjmu potravy a
pacienty Stacionáře pro adolescenty. Rekonstrukce prostoru bude spočívat v úpravě omítek
(odstranění plísně), zajištění větrání místnosti novým oknem ( místo stávajících luxferů),
zavedení vody, vymalování. Rovněž bude provedeno náročné vyklizení prostoru, v němž jsou
dosud uskladněny věci nemocnice, a zajištěn odvoz nepotřebných věcí.
     Všechny shora uvedené práce budou hrazeny z grantu poskytnutého agenturou Mládež
v rámci podpory studentských a mládežnických aktivit v rámci zemí Evropské unie a také
realizovány svépomocí studentů Pražské vysoké školy psychosociálních studií.
     Celá rekonstrukce bude dle možností provedena nejpozději do konce března 2005.
Očekáváme, že po provedené rekonstrukci bude tento prostor využíván jako arteterapeutická
dílna pro pacienty Psychiatrické kliniky v rámci jejich léčebného programu.
Předem byla s tímto projektem seznámena prim. Mudr. Irena Zrzavecká, která souhlasí
s realizací tohoto projektu.

                                                Realizátoři projektu – studentská skupina
                                                                           Pražské vysoké školy psychosociálních  studií

                              V zastoupení – Martina Hüblová
                                                                                                    Studentka 3.ročníku PVŠPS

Vyjádření prosím zašlete na adresu : Martina Hüblová
                                             Londýnská 18

                                                            Praha 2
                                                            120 00

V Praze dne 2.8.2004



Příloha č.2

Prim. Mudr.Irena Zrzavecká
     Psychiatrická klinika VFN

                                                                                    Ke Karlovu 11, Praha 2

Věc: Souhlas s poskytnutím sklepního prostoru č. 13 v budově Psychiatrické kliniky VFN

     Souhlasím s poskytnutím sklepního prostoru č. 13 v budově Psychiatrické kliniky VFN ke
zřízení arteterapeutické dílny pro pacienty oddělení Poruch příjmu potravy a pacienty
Stacionáře pro adolescenty. Tuto dílnu bude realizovat skupina studentů Pražské vysoké školy
psychosociálních studií.
     Do začátku prováděné rekonstrukce, tj. do 5.září 2004, zajistí Psychiatrická klinika
přemístění všech věcí, které nejsou určeny k likvidaci do jiných prostor. Celá rekonstrukce a
vybavení arteterapeutickými pomůckami bude hrazena z grantu poskytnutého agenturou
Mládež v rámci podpory studentských a mládežnických aktivit v rámci zemí Evropské unie a
také svépomocí studentů Pražské vysoké školy psychosociálních studií.

     Realizátoři projektu- studentská skupina PVŠPS
                                                                      V zastoupení- Martina Hüblová
                                                                                              studentka 3.ročníku  PVŠPS

Vyjádření prosím zašlete na adresu: Martina Hüblová
                                                           Londýnská 18
                                                           Praha 2

              120 00

V Praze dne 2.8.2004



                                                                                                                                Příloha č.3

Stanovy Občanského sdružení LANO

Článek I.

Název a sídlo

a) Název sdružení: Občanské sdružení LANO (dále jen sdružení)
b) Sídlo: Londýnská 536/18, Praha 2, 12000

Článek II.

Právní postavení sdružení

a) Sdružení je založeno na základě zákona č.83/1990 Sb. ve znění pozdějších úprav.
b) Sdružení je právnickou osobou.
c) Sdružení je dobrovolné nezávislé, sdružující členy na základě  společného zájmu.

Článek III.

Cíle činnosti sdružení

a) Cílem sdružení je zejména podpora komunitních aktivit dětí, mládeže a dospělých ze
znevýhodněného sociálního prostředí.

b) Sdružení se  podílí na realizaci projektů, které podporují rozvoj a začleňování
handicapovaných nebo jinak znevýhodněných lidí do společnosti.

c) Sdružení se snaží o finanční a materiální zajištění podmínek pro realizaci projektů
s tímto zaměřením.

Článek IV.

Zajištění činnosti

a) Hlavním zdrojem příjmů sdružení jsou zejména :

b) členské příspěvky
c) ostatní příjmy spojené s organizováním kulturních a společenských akcí

(dobrovolné příspěvky apod….)
d) dary fyzických a právnických osob
e) granty



f) K zajištění účelu, pro které bylo sdružení zřízeno, může sdružení vyvíjet následující
činnosti:

a) spolupráce na přípravě a realizaci projektů, které se zaměřují na sociální
problematiku

                        b) sjednávání podmínek s právnickými i fyzickými osobami, které
se podílejí na realizaci projektů
                        c) úhrada sjednaných nákladů za odvedenou činnost

d) pořadatelské zajištění programů pro veřejnost ( dny otevřených dveří, výstavy,
semináře, workshopy s psychiatricko-sociální tematikou)

e) sjednávání podmínek se správci objektů, v nichž se zmíněné
akce uskuteční
f) úhrada sjednaných poplatků za pronájem těchto prostor

                                        g) vybírání dobrovolných příspěvků od návštěvníků pořádaných akcí

h) organizování aktivit spojených se sociální tématikou pro jiné pořadatele, a to:

i) sjednávání podmínek a uzavírání smluv s pořadatelem
j) inkasování částek vyplývajících z uzavřených smluv

k) zajištění propagace všech pořádaných a organizovaných akcí:

l)  nákup potřeb pro výrobu propagačních materiálů
m) zajištění výroby propagačních materiálů
n) distribuce propagačních materiálů

o) nakladatelská a vydavatelská činnost pro potřeby sdružení LANO

p) služby pro léčebná zařízení v podobě
a) spolupráce na projektech s příbuznou tématikou
b) zprostředkování praxí pro studenty odborných škol

Článek V.

Členství

a) Členem sdružení se může stát každý občan starší 18 let, který souhlasí se stanovami a
cíli sdružení.

b) O přijetí za člena rozhoduje Rada.
c) Členství ve sdružení zaniká:



1. vystoupením člena písemným oznámením Radě
2. zrušením členství na základě rozhodnutí Shromáždění členů
3. zánikem sdružení

Článek VI.

Práva a povinnosti členů sdružení

a) Člen má právo zejména:

b) podílet se na činnosti sdružení
c) volit a být volen do orgánů sdružení, účastnit se hlasování
d) účastnit se tvorby a uskutečňování projektů vedoucím k cílům sdružení
e) podávat doporučení, návrhy, a to i na změnu stanov

f) Člen má zejména tyto povinnosti

a) dodržovat stanovy sdružení
b) aktivně se podílet na plnění cílů sdružení
c) platit členské příspěvky

Článek VII.

Orgány sdružení

a) Nejvyšším orgánem sdružení je Shromáždění členů. Je svoláváno minimálně jednou
ročně. Shromáždění členů musí být svoláno také vždy, když o to požádá minimálně
jedna třetina členů. Shromáždění členů svolává Rada. Shromáždění členů je usnášení
schopné, jsou-li přítomny dvě třetiny členů. Hlasovací právo členů je rovné - každý
člen má jeden hlas v každém hlasování.

b) Shromáždění členů:

c) volí Radu
d) rozhoduje o zániku členství ve sdružení
e) rozhoduje o změně stanov a zániku sdružení
f) schvaluje zprávu o hospodaření sdružení

g) Rada je výkonným orgánem sdružení a jeho statutárním zástupcem. Rada řídí činnost
sdružení a je volena na období dvou let.

h) Jménem sdružení jednají členové Rady samostatně. Podepisování za sdružení se děje
tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu sdružení připojí svůj podpis jeden člen
Rady.

i) Z rozhodnutí Rady mohou být jmenováni „čestní členové sdružení“.

Článek VIII.



 Zánik sdružení

a) Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením
z rozhodnutí Shromáždění členů nebo pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra.

b) Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně Shromáždění členů
o způsobu majetkového vypořádání.

Článek IX.

Závěrečná a přechodná ustanovení

a) Řádnými členy sdružení se automaticky stávají členové přípravného výboru, jejichž
jména a podpisy jsou uvedeny v návrhu na registraci.

b) Návrh stanov vypracoval přípravný výbor sdružení dne 26.09.2004 v Praze.



Příloha č.4

Ministerstvo vnitra
odbor všeobecné správy
JUDr. Daria Benešová
vedoucí oddělení volebního a sdružování
U Obecního domu 3
112 20 Praha 1

Věc: Žádost o registraci občanského sdružení

Vážená paní doktorko,

žádáme Vás o registraci občanského sdružení LANO založeného dne 26.09.2004
přípravným výborem ve složení: Martina Hüblová, Věra Víchová a Lenka Sýkorová.
V příloze zasíláme Stanovy sdružení ve dvou vyhotoveních.

Předem děkujeme za vyřízení naší žádosti

…………………………………………...
Martina Hüblová
bydlištěm Londýnská 18, 120 00 Praha 2

……………………………………………
Věra Víchová
bydlištěm V Předpolí 1303/1, 100 00 Praha 10

…………………………………………...
MUDr.Lenka Sýkorová
bydlištěm Londýnská 18, 120 00 Praha 2



                                                                                                                             Příloha č.5

Občanské sdružení LANO
Londýnská 18
Praha 2, 12000

Vážení,
Jsme občanské sdružení LANO realizující projekt arteterapeutické dílny „Podzemka“, na
který jsme dostali grant od národní agentury Mládež. Rádi bychom Vám touto cestou náš
projekt představili a požádali Vás o pomoc. Jak již bylo řečeno výše, rekonstruujeme prostor,
který bude v brzké době sloužit jako arte-dílna při psychiatrickém stacionáři pro děti a mládež
a bude sloužit zejména klientům tohoto stacionáře a klientům Psychiatrické kliniky Ke
Karlovu s poruchami příjmu potravy (anorexie, bulímie). Naše dílna je jedním z projektů,
které jsou alternativou pro stávající systém péče o děti a mladé lidi, kteří neměli v životě tolik
štěstí jako my „normální“. Peníze z grantu, které jsme získali, nám pomohou pokrýt nutné
stavební úpravy místnosti, což je samozřejmě nezbytná část realizace projektu. My bychom
však rádi vytvořili pro klienty psychiatrie místnost, která by krom omítnutých zdí, tepelných
izolací a nových oken, měla i jiné kvality. Naším cílem je klientům, kteří naši dílnu navštíví,
nabídnout příjemnou atmosféru, útulnost a snad i trochu soukromí, kterého se jim často
v jejich vlastním životě nedostává a které jim nemocniční oddělení může jen těžko
poskytnout. Věříme, že arteterapie v příjemném a inspirativním prostředí, jakým bychom rádi,
aby se naše dílna stala, přispěje  spolu s ostatními terapeutickými technikami ke zkvalitnění
psychoterapeutické péče. Vzhledem k tomu, že s Vašimi výrobky máme velmi dobrou i
osobní zkušenost, obracíme se na Vás s prosbou o pomoc s dovybavením interiéru dílny.
Konkrétně bychom potřebovali několik židlí, skříně, police, stoly… apod. Uvítáme i
jakoukoliv jinou formu sponzoringu. Děkuji za Váš čas a brzkou odpověď.

                         Jménem občanského sdružení LANO Věra Víchová a Martina Hüblová

barvy
rozšířením arteterapeutické výbavy naší dílny. Konkrétně bychom potřebovali pastelky, křídy,
vodové a temperové barvy i jiné barvy na různé materiály (kov, dřevo, sklo, omítka,
keramika…)
technika
dovybavením dílny audio technikou . Konkrétně bychom potřebovali CD přehrávač, která je
nezbytná pro muzikoterapii a vůbec pro navození příjemné a uvolňující atmosféry.
Látky
dovybavením interiéru dílny. Konkrétně bychom potřebovali různé látky, popř. zbytky látek



Příloha č.6

Žádost pro
Program MLÁDEŽ

Akce 3
INICIATIVY MLÁDEŽE

Skupinové iniciativy
Projekty mezinárodní spolupráce

Část I.  Identifikace a shrnutí projektu

Číslo projektu

Vyplní národní agentura datum přijetí / razítko příchozí pošty

Název vámi navrhovaného projektu

Uveďte prosím krátký název vašeho projektu.

Realizace provozu arteterapeutické dílny  „Podzemka“ pro děti a mládež s omezenými
příležitostmi.

Druh aktivity

Zaškrtněte prosím čtverečky odpovídající vašemu projektu pro který žádost podáváte.

X  skupinová iniciativa

  projekt mezinárodní spolupráce

Druh projektu

  přeshraniční spolupráce  (pouze pro projekty mezinárodní
spolupráce)

Doba trvání projektu

Uveďte prosím celkové trvání projektu od přípravné fáze až po hodnocení (odpovídá období
pro započitatelné projektové náklady uvedenému v bodě B.5 Uživatelské příručky).

Zahájení projektu (datum,
kdy vzniknou první
náklady) : 01 / 09 2004

Ukončení projektu (datum,
kdy vzniknou poslední
náklady) :

31 / 01/ 2005

Celková doba trvání aktivit  (v měsících) : 5 měsíců



Místo konání projektu

Adresa Ke Karlovu 11

Praha 2

PSČ 120 00 Město Praha

Region Praha Stát Česká republika



Část I.  Identifikace a shrnutí projektu  (pokrač.)

Hlavní témata aktivit

Zaškrtněte prosím nejvýše 2 možnosti.

X  Umění a kultura X  Problémy se začleněním do společnosti
(obecně)

  Životní prostředí   Opatření proti delikvenci

  Ochrana kulturního dědictví   Informovanost mládeže

  Rozvoj venkova   Politika vůči mládeži

  Rozvoj města   Volný čas mládeže

  Rovné příležitosti   Sportovní aktivity mládeže

  Aktivity proti rasismu a xenofobii   Media a komunikace

  Zdraví   Informovanost o Evropě

  Aktivity proti zneužívání drog a
návykových látek

  Jiné



Shrnutí náplně projektu

Uveďte prosím stručný popis vašeho projektu (zhruba 50 slov)

 Zřízením arteterapeutické dílny „Podzemka“ vznikne prostor nejen pro práci s mladými

lidmi,ale také prostor pro setkávání skupin mladých lidí z evropských zemí, kteří se věnují

podobným aktivitám. Chceme  prostřednictvím umění a výtvarných technik  hledat

společnou řeč mezi jednotlivými kulturami, ukázat mladým lidem, jenž mají problémy se

začleněním do společnosti prostřednictvím setkávání s mladými Evropany, že některé

problémy jsou jim společné a že je možné se dorozumět  beze slov. K tomu je arteterapie tím

nejvhodnějším prostředkem.



Skutečnosti zasluhující zvláštní pozornost a jiné informace

Zahrnuje váš projekt mladé lidi s omezenými příležitostmi (ze znevýhodněného kulturního,
geografického, socio-ekonomického prostředí, nebo postižené) a/nebo zvláštními potřebami
(další přípravná a podpůrná opatření, omezená pohyblivost, zdravotní péče, atd.)? Pokud
ano, prosím popište.

Náš projekt je pro mladé lidi (14 – 25 let), klienty denního stacionáře pro adolescenty a

klienty denního stacionáře pro poruchy příjmu potravy.

Cílová skupina je převážně ze znevýhodněného socioekonomického prostředí,

s omezenými příležitostmi a zvláštními potřebami.

U klientů se často objevují: - emoční poruchy dospívání

- adaptační poruchy

- poruchy příjmu potravy (bulimie, anorexie)

- zneužívání alkoholu a drog

- poruchy chování.



Část II.  Žadatel

A.  Detaily o žadatelské organizaci / skupině

Název Studentská skupina při  Pražské vysoké škole psychosociálních
studií

Ulice Hekrova 805

PSČ 149 00 Město Praha 4

Region Praha Stát Česká republika

E-mail martinkah@volny.cz WWW ---

Telefon 607 580 238 Fax ---

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy jménem žadatele (jednatel)

Příjmení (p./pí.) Hüblová Jméno Martina

Pozice / funkce vedoucí projektu

Vedoucí projektu (kontaktní osoba)

Příjmení (p./pí.) Hüblová Jméno Martina

Pozice / funkce vedoucí projektu

E-mail martinkah@volny.cz

Telefon 607 580 238 Fax ---



B.  Profil žadatelské organizace / skupiny

Typ organizace   organizace nebo
asociace

X  skupina

Status   vládní X  nevládní   jiná

  místní X  regionální   národní   mezinárodníÚroveň činnosti

  nevládní organizace na evropské úrovni
 (s členskými organizacemi v alespoň 8 zemích Programu)

Uveďte prosím krátký popis vaší organizace (pravidelné aktivity, jste členem... atd.):

Jsme skupina studentek 2. ročníku Pražské vysoké školy psychosociálních studií. Naše škola

se zaměřuje převážně na sociální práci a aplikovanou psychoterapii. Tato škola je svým

zaměřením v České republice ojedinělá.

V rámci studia se seznamujeme s různými psychoterapeutickými technikami a metodami,

které jsou již řadu let používány v zemích EU, zatímco v České republice byl obor

psychoterapie a sociální práce v minulosti opomíjen.

Během našich pravidelných stáží v denních stacionářích ( stacionář poruch příjmu potravy a

stacionář pro adolescenty) jsme se setkali s velmi omezenými možnostmi aplikovat

arteterapeutické techniky a metody.

Realizací našeho projektu, vybudováním a provozem arteterapeutické dílny „Podzemka“,

bychom se rádi podíleli na léčbě a začleňování handicapovaných nebo jinak

znevýhodněných mladých lidí do běžného života.

Organizovala již vaše organizace podobné aktivity nebo jste již obdrželi grant od Evropské
komise?

X  Ne

  Ano, program MLÁDEŽ – uveďte číslo poslední
smlouvy:



  Ano, jiné -
upřesněte:





C.  Detaily o organizace poskytující podporu a/nebo poradce  (existuje-li)

Pokud máte organizace a/nebo poradce, který vás ve vaší aktivitě podporuje, uveďte prosím
její/jeho kontaktní detaily.

Organizace poskytujíc podporu

Název Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s. r. o.

Ulice Hekrova 805

PSČ 149 00 Město Praha 4

Region Praha Stát Česká republika

E-mail viap@viap.cz WWW viap.cz

Telefon 267 913 634 Fax 267 913 634

Profil

Typ organizace X  organizace nebo
asociace

  skupina

Status   vládní X  nevládní   jiná

  místní
regionální

  národní X  mezinárodníÚroveň činnosti

  nevládní organizace na evropské úrovni
 (s členskými organizacemi v alespoň 8 zemích Programu)

Uveďte prosím krátký popis vaší organizace (pravidelné aktivity, jste členem... atd.):



Pražská vysoká škola psychosociálních studií je soukromou školou. Studium je

akreditováno MŠMT ČR pod číslem 22 133/2001 – 30.

Tato škola je svým zaměřením   v České republice ojedinělá.

 Studium je zaměřeno na různé psychoterapeutické techniky a metody, které jsou již řadu

let používány v zemích EU, zatímco v České republice byl obor psychoterapie a sociální

práce v minulosti opomíjen. V posledních letech i u nás vznikají denní stacionáře, chráněná

bydlení, domy na půli cesty…jako alternativa ústavů a zařízení, kde  byli lidé izolovaní od

okolního světa.

Organizovala již vaše organizace podobné aktivity nebo jste již obdrželi grant od Evropské
komise?

x Ne

  Ano, program MLÁDEŽ – uveďte číslo poslední
smlouvy:

  Ano, jiné -
upřesněte:



Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s. r. o.

Hekrova 805

149 00 Město Praha 4

Praha Stát Česká republika

viap@viap.cz WWW viap.cz

267 913 634 Fax 267 913 634

X  organizace nebo
asociace

  skupina

  vládní X  nevládní   jiná

místní
regionální

  národní X  mezinárodní

  nevládní organizace na evropské úrovni
 (s členskými organizacemi v alespoň 8 zemích Programu)

Poradce

Příjmení (p./pí.) Mgr. Kulhánek Jméno Jan

Ulice Petra Slezáka 4, Praha 8 - Karlín

PSČ 14000 Město Praha

Region Středočeský Stát Česká republika

E-mail Jank2@seznam.cz

Telefon 272937713 Fax -



Část III.  Partnerské organizace / skupiny  (pouze pro proj. mezinár. spolupr.)

Vyplňte, prosím, tuto stránku pro každou partnerskou organizaci / skupinu.

A.  Detaily o partnerské organizaci / skupině

Název

Ulice

PSČ Město

Region Stát

E-mail WWW

Telefon Fax

Osoba zodpovědná za projekt (kontaktní osoba)

Příjmení (p./pí.) Jméno

Pozice / funkce

E-mail

Telefon Fax

B.  Profil partnerské organizace / skupiny

Typ organizace   organizace nebo
asociace

  skupina

Status   vládní   nevládní   jiná

  místní
regionální

  národní   mezinárodníÚroveň činnosti

  nevládní organizace na evropské úrovni
 (s členskými organizacemi v alespoň 8 zemích Programu)

Uveďte prosím krátký popis vaší organizace (pravidelné aktivity, jste členem... atd.):



C.  Předběžný souhlas partnerské organizace / skupiny

Já, níže podepsaný, jménem (zopakujte jméno partnerské organizace /skupiny)

potvrzuji naši vůli podílet se na přípravách, realizaci a vyhodnocení projektu mezinárodní
spolupráce  (zopakujte název projektu jak je uveden v Části I)

jakož i náš závazek zajistit viditelnost podpory těchto aktivit a/nebo výroby materiálů
Evropskou Unií a motivovat účastníky k iniciování nových mládežnických aktivit.

Jméno tiskacími
písmeny:

Místo, datum: Podpis:



Část IV.  Účastníci projektu

Upozorňujeme, že programu MLÁDEŽ se mohou účastnit zpravidla jen mladí lidé ve věku
mezi 15 a 25 let.

A.  Informace o mladých lidech přímo zapojených do projektu

Rozdělení podle
pohlaví Rozdělení podle věku

Země
Celkový

počet
mladých lidí Muži Ženy < 15 15-17 18-25 > 25

Česká republika 7 1 6 0 0 4 3

CELKEM 7 1 6 0 0 4 3



B.  Zvláštní skutečnosti, které je třeba vzít v úvahu a jiné informace

Zde napište cokoliv dalšího, co si přejete uvést pokud jde o vaši skupinu a/nebo projekt.

Zatímco různé psychoterapeutické techniky a metody, které jsou již řadu let používány

v zemích EU,  v České republice byl obor psychoterapie a sociální práce v minulosti

opomíjen. V posledních letech i u nás vznikají denní stacionáře, chráněná bydlení, domy na

půli cesty.…jako alternativa ústavů a zařízení, kde  byli lidé izolovaní od okolního světa.

Arteterapie jako jedna z psychoterapeutických technik je pozitivně přijímána hlavně

mladými lidmi, kteří její pomocí úspěšněji zvládají tzv. adolescentní krizi, jenž se překrývá

s rizikovými psychologickými faktory vzniku závislostí, psychotických a neurotických

onemocnění a jejich předstupňů, poruchy chování, poruchy příjmu potravy, potíže

s adaptací a se sociálním kontaktem.





Část V. Popis projektu

A. Kontext a motivace

V rámci studia na Pražské vysoké škole psychosociálních studií se seznamujeme s různými

psychoterapeutickými technikami a metodami, které jsou již řadu let používány v zemích EU,

zatímco v České republice byl obor psychoterapie a sociální práce v minulosti opomíjen.

Během našich pravidelných stáží v denních stacionářích ( stacionář poruch příjmu potravy a

stacionář pro adolescenty) jsme se setkali s velmi omezenými možnostmi aplikovat

arteterapeutické techniky a metody. Realizací našeho projektu, vybudováním a provozem

arteterapeutické dílny, bychom se rádi podíleli na léčbě a začleňování handicapovaných nebo

jinak znevýhodněných mladých lidí do běžného života. Pomocí arteterapie získávají mladí

lidé inspiraci pro smysluplné využití volného času, pomáhá jim objevovat vlastní schopnosti a

rozšiřuje tak repertoár jejich dovedností. Uvědomujeme si, jak velmi je důležité pro klienty

zvýšení sebevědomí a pocit uspokojení z vytvořeného díla, které roste se stále větší zručností

a motivací. Arteterapie je také metoda, která podporuje svobodný tvůrčí projev, jenž je

mladým lidem velmi blízký.



B. Přípravy

Druhým rokem docházíme na stacionář PPP a stacionář pro adolescenty, kde se podílíme na

terapeutickém programu.Své aktivity supervidujeme. Organizujeme pravidelná setkání týmu (

dvakrát týdně), který se podílí na realizaci projektu.

C. Zapojení účastníků

Všichni účastníci projektu se podílejí na přípravách i realizaci.

Přípravná fáze, na které se podíleli všichni účastníci projektu, zahrnovala : rozdělení

kompetencí v týmu, sestavení konkrétního postupu, navázání spolupráce s poskytovateli

prostoru( Vondráčkův nadační fond), společná práce na žádosti o grant.

Fáze realizace: rekonstrukce místnosti, nákup a montáž vybavení (nábytek, výtvarné

pomůcky….)

Navazující aktivity: provoz dílny, programy pro veřejnost ( dny otevřených dveří, výstavy,

semináře, workshopy s psychiatricko-sociální tematikou, setkávání mladých lidí z různých

zemí Evropy ze zařízení podobného typu), výměna zkušeností a získávání aktuálních

informací o arteterapii v ČR i Evropě.

D. Zapojení organizace poskytující podporu

Škola nás odborně připravila v rámci supervizních seminářů a psychoterapeutického výcviku,

poskytla volný přístup k výpočetní technice a internetu. Po uskutečnění projektu vznikne nová

příležitost pro odborné  praxe mladých lidí se zájmem o arteterapii.

E. Cíle

Realizací arteterapeutické dílny vznikne prostor pro osobní rozvoj místní komunity, dále bude

místem pro zvyšování odborné kvalifikace pracovníků v pomáhajících profesích a studentů ze

škol zaměřených na sociální práci a aplikovanou psychoterapii. V rámci dní otevřených dveří

a výstav chceme podpořit otevřený kontakt mezi místní komunitou a širší veřejností.

Setkávání mladých lidí z různých zemí Evropy ze zařízení podobného typu, výměna

zkušeností a získávání aktuálních informací o arteterapii v ČR i Evropě.

F. Beneficianti



Do projektu jsou přímo zapojeni studenti Pražské vysoké školy psychosociálních studií a

klienti stacionáře poruch příjmu potravy a stacionáře pro mládež. Projekt bude dále užitečný i

pro ostatní mladé lidi  se zájmem o stáže a praxe v sociální oblasti;zejména v arteterapii.

V rámci spolupráce s arteterapeuty  evropských zemí si budeme předávat zkušenost a

informace o nejnovějších trendech z oblasti arteterapie.

G. Dopad na místní úrovni

V rámci různých výstav a dní otevřených dveří chceme seznámit místní i širší komunitu

s prací našich klientů. Zároveň tak chceme rozšířit povědomí společnosti o problémech těchto

mladých lidí.

Arteterapeutická dílna bude zároveň samovýukovým místem pro zájemce o tuto problematiku

H. Evropský rozměr

Náš projekt vznikl z iniciativy studentů Pražské vysoké školy psychosociálních studií.

Vzhledem k tomu, že je tato škola v České republice svým zaměřením ojedinělá, chceme

navázat spolupráci se studenty  podobných škol v Evropě. Naším zájmem je výměna

zkušeností a získávání informací o arteterapeutických metodách z jiných evropských zemích.

Chceme  také prostřednictvím umění a výtvarných technik  hledat společnou řeč mezi

jednotlivými kulturami, hledat  kořeny  naší evropské vzájemnosti a také ukázat mladým

lidem, jenž mají problémy se začleněním do společnosti prostřednictvím setkávání s mladými

Evropany, že některé problémy jsou jim společné a že je možné se dorozumět  bez pomoci

slov. K tomu je arteterapie tím nejvhodnějším prostředkem. Seznamování se s jinými

evropskými kulturami je možností k navazování mezikulturních kontaktů, zbavení se pocitu

izolovanosti a odtrženosti od okolního světa.  Vybudováním arteterapeutické dílny

„Podzemka“  vznikne prostor pro neformální setkávání . Tak jako mizí hranice jednotlivých

evropských států, tak také prostřednictvím arteterapie ustupují hranice mezi „zdravím“ a

“nemocí”.

I.Program aktivit

  Formou pravidelné skupinové a individuální práce s klienty arteterapeutické dílny se budeme

podílet na léčbě a začleňování handicapovaných nebo jinak znevýhodněných mladých lidí do

běžného života. Realizací arteterapeutické dílny vznikne prostor pro osobní rozvoj místní

komunity, dále bude místem pro zvyšování odborné kvalifikace pracovníků v pomáhajících



profesích a studentů ze škol zaměřených na sociální práci a aplikovanou psychoterapii.

V rámci dní otevřených dveří a výstav chceme podpořit otevřený kontakt mezi místní

komunitou a širší veřejností.

Dále plánujeme setkávání mladých lidí z různých zemí Evropy ze zařízení podobného typu,

výměna zkušeností a získávání aktuálních informací o arteterapii v ČR i Evropě.

Pracovní plán:

Září Vyklizení prostoru - dobrovolníci a studenti

Pražské vysoké školy psychosociálních studií,

zavedení vody

Říjen Vymalování prostoru – studenti střední grafické

školy

Listopad Vybavení dílny arteterapeutickým materiálem

(např. barvy, křídy, pastely, voskovky, štětce,

lepidla, papíry, keramická hlína,malířské stojany

aj.)

Prosinec Příprava propagačních materiálů, den otevřených

dveří

Leden Zahájení provozu

J. Navazující aktivity a vyhodnocení

Navazující aktivity: provoz dílny, programy pro veřejnost ( dny otevřených dveří, výstavy,

semináře, workshopy, setkávání mladých lidí z různých zemí Evropy ze zařízení podobného

typu), výměna zkušeností a získávání aktuálních informací o arteterapii v České republice I

Evropě.

Vyhodnocení:

-Kvalitativní výzkum v cílové komunitě dotazníkovou formou

-Vypracování odborného posouzení projektu arteterapeutické dílny

-Ankety při otevřených akcích pro širokou veřejnost ( výstava, den otevřených dveří)

-Naše skupina, odborný poradce a organizace poskytující podporu společně zhodnotíme

realizaci a   průběh projektu







Část VI.  Rozpočet Všechny
položky
uvádějte
v Eurech

Další informace naleznete v přiloženém přehledu pravidel financování a pevných a
paušálních částek, sestaveném vaší národní agenturou.

Odhadované náklady Celkem

Schválené
náklady

(vyplní národní
agentura)

Uveďte prosím jasně druh nákladů přímo spojených s projektem (materiál, vybavení, cena
pronájmu, atd.).

Zavedení vody 470€

Vymalování 780€

 Arteterapeutický materiál(např. barvy, křídy, pastely,
voskovky, štětce, lepidla, papíry, keramická
hlína,malířské stojany aj.)

2.220€

Propagační materiály 630€

Odhadované náklady celkem 4.100€

Odhadované příjmy Název, popis Celkem

Uveďte prosím, jak chcete tyto náklady pokrýt. Uveďte detaily o zdroji těchto příjmů.

- - -

Grant požadovaný z programu Mládež

Spolufinancování:
Pokud jste na tento projekt
obdrželi nebo žádáte o jiný
grant Evropské komise, uveďte
detaily. -



Odhadované příjmy celkem  4.100€

Upozorňujeme, že celkový odhad příjmů by se měl rovnat celkovému odhadu

Podpis oprávněné osoby

Jméno tiskacími
písmeny:

Hüblová Martina

Místo, datum: Podpis:



UJTE
IDLI !




Vážení, rádi bychom Vám nabídli příležitost, jak
umožnit vaší židli nejen dosyta naplnit její

židlovitost, ale ještě pomoci našemu projektu
arteterapeutické dílny Podzemka. Každá židle bude

označena jmenovkou dárce a stane se součástí
interiéru naší dílny. Těšíme se na každý originál.

L.A.N.O., občanské sdružení
(založené studenty PVŠPS)

kontaktovat nás můžete: lano2004@volny.cz
M.Hüblová - 607580238, V.Víchová - 603582875

Příloha č. 7



                Příloha č.8

Pozvánka

Vážení,
Rádi bychom vás pozvali na slavnostní otevření artedílny „Podzemka“.
Ve středu 19.ledna 2005 v 11,30 hodin hned vedle hlavního vchodu do Psychiatrické
kliniky, Ke Karlovu 11, Praha 2.

Projekt dílny vznikl díky grantu agentury Mládež, podpoře kliniky a jejích
zaměstnanců, pomoci studentů PVŠPS i dobrovolníků a všech, kteří věřili, že ze
skladiště může vzniknout prostor pro arteterapii.

                                  Těšíme se na setkání s Vámi
                                                                 Věra Víchová, Martina Hüblová



Příloha č. 9

Dotazník pro arteterapeuty pracující s adolescenty

Vážení, dovolte, abych Vás oslovila ve věci spolupráce v malém kvalitativním
výzkumu. Mým cílem je zjistit, jaká jsou specifika arteterapie s věkovou skupinou
adolescentů, jaké techniky nejčastěji využíváte, jaké techniky preferují klienti a jaká témata se
v jejich dílech nejčastěji objevují.

Ráda bych vás poprosila o vyplnění stručného dotazníku. Uvítám i jakékoliv doplnění
či připomínky k dané problematice.

Výsledky tohoto dotazníkového šetření budou zpracovány v závěrečné bakalářské
práci, kterou Vám v případě zájmu ráda poskytnu.

Díky laskavé pomoci ČAA Vás mohu kontaktovat a poprosit o spolupráci. Mohu Vás
ujistit, že žádné údaje nebudou dále nikde a nikomu poskytnuty.

Předem děkuji za vaši pomoc a váš čas

Víchová  Věra
Studentka Pražské vysoké školy psychosociálních studií
( V Předpolí 1303/1, Praha 10, e-mail: seba.vich@volny.cz, tel. 603 582875)

1. Při arteterapii s adolescenty pracujete s jednotlivci nebo se skupinou?

2. Jaký typ techniky arteterapie nejčastěji používáte a proč?

3. Jaké techniky podle vaší zkušenosti preferují vaši klienti?

4. Jaké téma se nejčastěji ve výtvarném díle adolescentů objevuje?

5. Jsou podle vás nějaká specifika při arteterapii adolescentů a pokud ano, tak jaká?



Příloha č. 10

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Arteterapie v práci s adolescenty

V rámci mého dotazníkového šetření jsem rozeslala  dotazníky 56 respondentům.
Respondenti byli pouze ti arteterapeuti, kteří pracují nebo v minulosti  arteterapeuticky
pracovali s věkovou skupinou adolescentů.

Souhrné údaje:

Celkem bylo rozesláno dotazníků:                                56

Celkem z oslovených respondentů odpovědělo                                18 ( tj. 32,14 %)

Celkem se prostřednictvím e-mailu vrátilo dotazníků                               15

Celkem se prostřednictvím dopisů vrátilo dotazníků                                3



Příloha č.11

ETICKÝ  KODEX

Česká arteterapeutická asociace

Květen 2004

Úvod

Etický kodex České arteterapeutické asociace definuje a ustanovuje chování arteterapeuta, je
podkladem pro řešení sporných otázek vzniklých ve vztahu arteterapeuta a klienta, resp.
Arteterapeuta a jiného odborného pracovníka.

Etický kodex upravující jednání arteterapeuta slouží k ochraně klienta před poškozením
v důsledku nevhodně použitých postupů ze strany arteterapeuta.

Etický kodex je informací pro akreditační instituce, zaměstnavatele arteterapeutů a
zainteresovanou veřejnost.

Etický kodex je závazný pro všechny členy České arteterapeutické asociace.

Závazné přihlášení se k dodržování etických norem je důležitou podmínkou důvěryhodnosti
arteterapeutů a jejich odborné společnosti.

§1 Obecné zásady

Arteterapeut je povinen znát zákony a závazné předpisy platné pro výkon jeho povolání a
dodržovat je.

§2 Odpovědnost vůči klientům

Arteterapeutický vztah je lidský vztah, a to vztah dialogický, založený na důvěře a vzájemné
informovanosti o očekávání ze strany klienta a možnostech a mezích arteterapie ze strany
arteterapeuta.

1) Arteterapeut v rámci své odbornosti má na paměti nejlepší prospěch svého klienta,
respektuje práva těch, kteří vyhledali jeho pomoc a vyvíjí v souladu s aktuálním stavem
dostupného odborného poznání přiměřené úsilí k zajištění odpovídajícího využití
arteterapeutických služeb. Nesmí doporučovat nebo provádět neindikované odborné úkony.

2) Arteterapeut má právo odmítnout péči o klienta z odborných, pracovních nebo osobních



důvodů. V případě, že klienta odmítne, navrhne mu jinou formu péče.

3) Arteterapeut je povinen srozumitelně informovat klienta nebo zodpovědného zástupce o
povaze problému, o zamýšlených odborných postupech, o prognóze a dalších důležitých
okolnostech.

4) Arteterapeut je při vstupu klienta do arteterapie povinen poskytnout klientům informace o
jejich právech, rolích, očekávání a omezení v procesu arteterapie.

5) Arteterapeut je po celou dobu trvání terapeutického vztahu zodpovědný za udržení jasných
hranic a rolí.

6) Arteterapeut poskytuje odborné služby osobě, která je v terapeutické péči u jiného
odborníka pouze po vzájemné dohodě s tímto odborníkem nebo po ukončení péče u něho.

7) Pokud musí arteterapeut z nějakého důvodu přerušit odbornou pomoc, je jeho povinností
být dle svých možností klientovi nápomocen v zajištění další péče.

8) Na počátku poskytování služeb arteterapeut uvede výši poplatků za tyto služby.

§3 Důvěrnost

Arteterapeut nesmí žádným způsobem zneužívat ve vztahu ke klientovi jeho důvěru a
závislost.

1) Arteterapeut respektuje a chrání důvěrné informace získané v průběhu terapeutické práce
z rozhovorů nebo výtvarného projevu klienta. Uveřejnění či reprodukce obsahu
arteterapeutického sezení (rozhovor a výtvarný projev) je možné v odůvodněných případech
(výuka, výzkum) pouze s písemným svolením klienta.

2) Při event. pořádání výstav klientů smí arteterapeut na přání klienta prezentovat jeho
artefakty s uvedením jména, po dohodě s klientem případně svůj či jeho komentář k dílu. U
obojího je potřebný souhlas klienta v písemné podobě.

3) Je-li pacient pravomocným rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům
nebo je jeho způsobilost omezená, ve výjimečných případech, kdy určité informace či ukázky
díla mohou významně přispět k informování či vědeckému poznání (v.bod 1 a 2), platí
nezbytnost písemného souhlasu zákonného zástupce pacienta.

4) Arteterapeut poskytuje své služby v prostředí, které chrání soukromí a důvěrnost klientů.

5) Je-li klient nezletilý, jakékoliv informace nebo souhlas potřebný v rámci terapeutické
dohody poskytuje terapeut zákonnému zástupci, pokud to není zákonem ustanoveno jinak.
Arteterapeut zároveň učiní všechna opatření potřebná pro zachování důvěrnosti svého vztahu
s nezletilým klientem a vyvaruje se poskytnutí takové informace, která by ze strany
zákonného zástupce mohla negativně ovlivnit průběh léčby.

6) Arteterapeut je povinen při výkonu svého povolání vést a uchovávat řádnou dokumentaci
po přiměřenou dobu, která je v souladu s právními předpisy státu a řádnou klinickou praxí či



předpisy instituce, ve které pracuje. Je povinen zabezpečit její ochranu před event. Zničením
nebo zneužitím.

7) Zvlášť obezřetně musí postupovat při vyhotovování odborných zpráv, posudků, potvrzení,
doporučení a jiných formách veřejného prohlášení. Údaje v nich obsažené musí souhlasit se
skutečností, být formulovány přesně a nedvojznačně a musí dostát formálním nárokům. V.
bod 6

8) Arteterapeut učiní všechna opatření potřebná k ochraně klientovi totožnosti.

§4 Odborná kompetence

1)Arteterapeut, který vykonává své povolání, je povinen se dále odborně vzdělávat tak, aby
byl způsobilý poskytovat svou péči kvalifikovaně. Prostřednictvím vzdělávacích aktivit a
klinické, výchovné či jiné praxe sleduje nejnovější vývoj ve svém oboru i oborech
příbuzných, pro které je atestován nebo které souvisejí s jeho povoláním.

2) Arteterapeut má rozpoznat hranice svých odborných schopností a diagnostikovat, léčit a
konzultovat problémy klientů jen tehdy, opravňuje-li ho k tomu jeho vzdělání, výcvik a
zkušenosti. Neprovádí takové výkony nebo postupy, které jsou mimo oblast jeho praxe,
zkušenosti, výcviku a vzdělání. Nestačí-li jeho kvalifikace nebo není-li z nějakého důvodu
schopen či ochoten poskytnout odbornou pomoc, doporučí klienta do péče jiného odborníka
nebo pomůže klientovi vyhledat jiné terapeutické služby.

3) Arteterapeut jedná v rámci odbornosti tak, aby veškeré terapeutické úsilí bylo směřováno
k prospěchu klienta.

4) V případě, že by osobní problém nebo vnější nebo vnitřní konflikt arteterapeuta mohl
narušit nebo jinak ovlivnit jeho pracovní výkon nebo klinický posudek, vyhledá odpovídající
odbornou konzultaci (supervizi) nebo terapeutickou pomoc.

5) Arteterapeut nevstupuje se svými klienty, studenty, asistenty, stážisty, osobami v supervizi,
zaměstnanci do paralelních vztahů, zvláště pokud by hrozilo zneužití nadřízené pozice. Je
neetické, aby instruktor či supervizor byl terapeutem studentovi nebo osobě v supervizi
během terapeutického vztahu nebo do dvou let po jeho ukončení. Je nepřípustné půjčování si
peněz od klienta, účastnění se podnikatelských aktivit s klientem, udržování blízkého
osobního kontaktu nebo sexuálního vztahu s klientem apod.

6) Arteterapeut nevyužívá svých profesních vztahů k prosazování osobních zájmů.

7) Arteterapeut je povinen zabránit zneužití arteterapeutických metod nebo jejich zveřejnění
tam, kde by mohlo dojít k jejich používání bez odborných předpokladů, mimo míst pro výcvik
a odborná vzdělávání.

§5 Odpovědnost vůči profesi

Arteterapeut dodržuje standardy své profese a v odůvodněných případech spolupracuje
s Etickou komisí ČAA.



§6 Odpovědnost vůči studentům a osobám v supervizi

Arteterapeut si jako učitel, supervizor a výzkumník udržuje vysoký standard vzdělání. Při
vyučování studentů používá nejnovější a vědecky podložené informace s cílem podporovat
profesní růst svých studentů a svěřenců.

§7 Odpovědnost vůči účastníkům výzkumu

Terapeutická činnost je s to stále účinněji zasahovat ve prospěch zdraví a je sama o sobě
otevřena prozkoumávání nových možností. Ty jsou výsledkem stálé a progresivní výzkumné
a experimentální činnosti, která tak směřuje k dosažení nových terapeutických možností.

1)Výzkumný pracovník respektuje důstojnost a chrání nedotčenost účastníků výzkumu.

2) Výzkumný pracovník zná zákony, předpisy a profesní standardy regulující provádění
výzkumu.

3) Výzkumný pracovník nezařadí do výzkumu, neuveřejní ani nereprodukuje dílčí výzkumné
údaje ani taková uveřejnění a reprodukci neumožní bez výslovného písemného souhlasu
poučeného plně informovaného klienta.
Poznatky získané v souvislosti s výkonem arteterapie lze použít pro vědecké pojednání či
studie bez souhlasu klienta jen tam, kde je zajištěna naprostá a spolehlivá anonymita.

4) Potenciální účastník výzkumu musí být informován o postupech a metodách
experimentování, o jeho cílech a vlastním podílu ve výzkumu včetně obsahu a rozsahu a jeho
eventuálním riziku tak srozumitelně, aby mohl dát nebo odmítnout souhlas s plným vědomím
a svobodou.

5) Na ilustrujícím materiálu se zásadně neuvádějí jména nebo iniciály nemocných, ani žádná
evidenční čísla.

6) pokud je výzkum v souladu s etickou normou, arteterapeut umožní jinému výzkumníkovi
přístup k potřebným datům.

§8 Inzerování služeb

1)Arteterapeut může přiměřeným způsobem informovat veřejnost o jím poskytovaných
službách.

2)Při poskytování informací dbá arteterapeut na jejich pravdivost, přesnost a jednoznačnost,
zejména při poskytování informací o profesní kvalifikaci a zkušenostech. To platí i pro
informace o charakteristikách jeho zařízení, kvalifikaci jeho zaměstnanců apod.

3)Členové ČAA se mohou veřejně vykazovat členstvím v Asociaci. Jiné použití názvu, iniciál
či loga ČAA je možné jen s jejím předchozím písemným souhlasem.
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Obr. č. 1 Sklepní prostor č. 13 před vyklizením

Obr. č. 2 Sklepní prostor č. 13 před vyklizením



Obr. č. 3 Zrekonstruovaný prostor  před konečnou úpravou

Obr. č. 4 Klienti stacionáře malují zdi



Obr.č.5 Arte dílna „Podzemka“ před otevřením

Obr.č.6 Klienti stacionáře v arte dílně



Obr.č.7 Klienti tvoří pomocí pletiva a textilu

Obr. č.8 Instalace Stromu přání



Obr.č.9 prof. MUDr. Jiří Raboch, MUDr.Pavla Helerová a realizátorky projektu při
slavnostním   otevření dílny

Obr.č.10 Vzácní hosté při otevření dílny doc.MUDr. Jaroslav Skála a Mudr.Olga
Dostálová, CSc.



Obr.č.11 Další vzácný host slavnostního otevření PhDr. Darja Kocábová

Obr.č.12 prof.MUDr. Jiří Raboch slavnostně zahajuje provoz arte dílny












