
KLIENTI PORADNY CO DĚLAT, KDYŽ…? V ROCE 2016

LEDEN (3 klienti)

KLIENT: babička, vnuk 11let

PROBLEMATIKA: Opakované problémy ve školním kolektivu.

KLIENT: opakovaná návštěva

PROBLEMATIKA: viz předchozí

KLIENT: matka, dcera 12let

PROBLEMATIKA: Nevhodné chování vůči chlapcům, opakované problémy s užíváním pc, telefonu..

ÚNOR (3 klienti)

KLIENT: matka,syn 4roky

Problematika: Prudké výkyvy chování, opakovaně agresivní v kolektivu.

Klient: matka,otec, syn 11 a dcera 14let

PROBLEMATIKA: Řeší, jak připravit děti na rozvodovou situaci.

KLIENT: matka, syn 3roky,dcera 10 let

PROBLEMATIKA: Nevhodné a odmítavé chování sestry vůči sourozenci, obtížná komunikace.

BŘEZEN (3 klienti)

KLIENT: matka, otec – dcery 11 a 13 let

PROBLEMATIKA: Obtížně přijatá informace o faktu, že se celá rodina bude stěhovat mimo Prahu.

KLIENT: otec, matka syn 7 let

PROBLEMATIKA: Úzkostné chování v kolektivech, pláč při odchodu do školy.

KLIENT: matka, syn 8 let

PROBLEMATIKA: Nezvladatelný ve škole,opakovaně porušuje pravidla, vulgární vůči rodině.

DUBEN (3 klienti)

KLIENT: matka – dcera 3 roky

PROBLEMATIKA: Okusování nehtů,trhání vlasů,častý pláč – zdánlivě bez důvodu.

KLIENT: otec, syn 10 let



PROBLEMATIKA: Opakované problémy s respektováním pravidel doma a hlavně vůči matce.

 KLIENT: matka,dcera 3 roky

PROBLEMATIKA: Problémy s vyprazdňováním.

KVĚTEN (3 klienti)

KLIENT: matka,dcera 13 let

PROBLEMATIKA: opakované problémy v kolektivu ve škole i kroužku

KLIENT: matka,otec, syn 15 let

PROBLEMATIKA: podezření na užívání thc a amfetaminu.

KLIENT: babička,vnuk 11 let

PROBLEMATIKA: Opakované problémy v komunikaci s rodiči.

Červen (3 klienti)

Klient:matka,dcera 5 let

ROBLEMATIKA: Emoční výkyvy v MŠ i doma

KLIENT: matka, syn 4 roky, dcera 6 let

 PROBLEMATIKA: Řeší, jak se vypořádat s odchodem otce od rodiny

 KLIENT: matka, syn 18 let

PROBLEMATIKA: Krádeže doma, absence ve škole, užívání THC

červenec (3 klienti)

Klient: matka,dcera 4 roky

PROBLEMATIKA: Opakovaně se vzteká, nechce se nechat hlídat od nikoho kromě matky.

Klient: matka, syn 5 a 7 let

PROBLEMATIKA: Problém s nastavením pravidel v domácnosti – škola,š kolka.

Klient: otec, matka, dcera 10 let, syn 11 let

PROBLEMATIKA: Stále přespávající děti s rodiči a z toho vznikající konflikty.



SRPEN (3 klienti)

Klient: otec,syn 5 let

PROBLEMATIKA: Odchod matky od rodiny, bez zanechání pravidelného kontaktu.

Klient: viz předešla konzultace, opakováno

PROBLEMATIKA: 

Klient: matka, dcera 16 let

PROBLEMATIKA: Matka se přichází poradit, jak s dcerou hovořit o vztazích s chlapci.

ZÁŘÍ (3 klienti)

Klient: matka, otec, dcera 4 a 6 let

PROBLEMATIKA: Starší dcera opakovaně žárlí na mladší, provokace a agresivní výstupy.

Klient: matka, syn 1 rok

PROBLEMATIKA: Problém s nastavením režimu, noční buzení.

Klient: matka syn 11 let a dcera 15 let

PROBLEMATIKA: Konzultace ohledně rozvodu s otcem dětí. Přístup a komunikace s dětmi.

ŘÍJEN (3 klienti)

Klient: matka, dcera 15 let

Problematika: Opakované experimenty s THC a alkoholem.

Klient: matka, syn 8 let

Problematika: Aktér v problematice šikany ve třídě. Nerespektování pravidel ve škole i doma.

Klient: matka, otec, syn 4 roky

Problematika: Záchvaty vztekání a agresivní projevy doma a na veřejnosti.

LISTOPAD (3 klienti)

Klient: matka, syn 7 let

Problematika: Problémy se zařazením do kolektivu dětí.

Klient: matka, syn 5 let

Problematika: Podezření na poruchu autistického spektra.



Klient: matka,dcera 11 let, syn 13 let

Problematika: Opakované konflikty, rvačky,problémy v soužití.

PROSINEC 

Klient: matka, otec, dcera 2 roky

Problematika: Rodiče přichází s problémem, jak se vyrovnat a jak přistupovat k dceřině chronické 
diagnóze.

Klient: matka, syn 9 let

Problematika: Opakované nedodržování pravidel, lhaní,nerespektování, krádež peněz.

Klient: matka, dcera 14 let

Problematika: Navazování vztahů se starším chlapci, opakovaně záškoláctví.

Klient: matka, dcera 12 let

Problematika: Komplikované soužití rodičů, výchovné problémy ve škole, narušený vztah k matce

Klient: babička, vnuk 13 let

Problematika: Onemocnění matky, problémové prostředí, šikana

Klient: matka, otec, dcera 2 roky

Problematika: Vztekání, záchvaty, opakované potraty matky

Klient: matka, syn 4 roky

Problematika: Nerespektování otce, tíživá finanční situace a z ní pramenící dysfunkce rodiny

Klient: matka, otec, syn 11 let, dcera 13 let

Problematika: Alkoholismus otce

Klient: matka, syn 18 let

Problematika: Problémový přístup ke studiu a opakovaná telefonická intervence

Klient: matka, syn 9 let

Problematika: Opakované obsedantní chování, nepozornost ve škole

Klient: teta, neteř 14 let

Problematika: Problém s respektováním pravidel


