pridružený
pridr užený inštitút G lobálnej vzdelávacej siete V . Satirovej

Vás srdečne pozýva
na seminár

podľa systemického modelu Virginie Satirovej

Terapeutický klub 1

Sexuálne zneužívanie v detstve
ktorý sa bude konať dňa

27. februára 2015
v priestoroch Poradenského a vzdelávacieho centra AHHA
(zelená prízemná, podterasová budova pri cyklotrase, za supermarketom Billa)

na Nobelovom nám. v Bratislave-Petržalke, Lenardova 4A

Lektorujú:

PhDr. Hana Ščibranyová
(dopoludňajší program)

Doc. ThD. Mgr. Slávka Karkošková, PhD.
(popoludňajší program)
Terapeutický klub je určený pre terapeutov a poradcov pracujúcich s klientmi podľa Modelu Virginie Satirovej a pre
pozvaných kolegov - hostí.
Prvý tradičný terapeutický klub v tomto roku sa zameriava na zložitú problematiku syndrómu sexuálneho zneužívania
v detstve. Podľa štúdií až 20% populácie má v detstve skúsenosť s nejakou formou CSA.
Privítame hosťujúcu lektorku a vedúcu odborníčku v tejto oblasti na Slovensku doc. PhDr. Mgr. Slávku Karkoškovú,
ktorá je autorkou dvoch nedávno vydaných publikácií Sociálna práca s páchateľmi a obeťami sexuálneho
zneužívania detí (2013) a Obete sexuálneho zneužívania medzi nami (2014).

Program stretnutia:
•
•
•
•
•
•
•

Syndróm CSA, jeho obete a páchatelia
Diagnostika CSA- aktuálny stav a nové možnosti
Poradenské a terapeutické skúsenosti pri práci s obeťami CSA
Terapeutická a poradenská práca s rodinným systémom u CSA
Interdisciplinárne aspekty spolupráce profesionálov
Naše zdroje, otázky a úlohy - čo ďalej
Možnosti prezentácie kazuistiky prípadu so skupinovou supervíziou

Časový priebeh seminára: prezentácia o 8:45 hod., začiatok programu o 9:00 hod.,
dopolodňajší program 9:00 - 11:30 hod., popoludňajší program 12:00 - 16:00 hod..
Upozornenie pre členov výboru IVS v SR: od 16:30 do 18:30 hod. sa uskutoční plánovaný výbor IVS v SR.

Prihlásenie
Záujem o účasť potvrďte prosím najneskôr tri dni pred seminárom vyplnením on-line prihlášky na www.satir-institute.sk
a úhradou lektorného. Záujemcovia sú do zoznamu účastníkov zaraďovaní podľa poradia platby lektorného, po naplnení počtu
účastníkov je možné sa prihlásiť len po dohode na čísle 0915 626 016.
Lektorné:
Číslo účtu/ kód banky:
Názov účtu:
Variabilný symbol:
Špecifický symbol:

34,- €
31,- € pre členov IVS v SR
2660100081 / 1100 (Tatrabanka)
Inštitút V. Satirovej v SR
dátum narodenia v tvare RRMMDD (napr. pri dátume 4. 2. 1978 VS = 780204)

1502271

Do platby uveďte svoje meno a priezvisko a správne vyplňte variabilný symbol, aby bolo možné platbu jednoznačne identifikovať.
Pri platbe účastníkov zo SR v hotovosti pri prezentácii (vzhľadom na manipulačné navýšenie nákladov) sa cena zvyšuje o 7,- €.
Prerušenie alebo skrátenie účasti na aktivite nie je dôvodom na zníženie poplatku.
Členovia IVS si môžu uplatniť zľavu len po zaplatení členského na rok 2015.
Tešíme sa na stretnutie s Vami
PhDr. Hana Ščibranyová
IVS v SR

Informácie k semináru a prihlasovaniu sa
IVS v SR, Albánska 5A, 831 06 Bratislava, tel.: 0915 626 016

e-mail: info@satir-institute.sk
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www: www.satir-institute.sk
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Navigácia:
Poradenské a vzdelávacie centrum AHHA, Nobelovo námestie, Bratislava-Petržalka
(zelená prízemná, podterasová budova pri cyklotrase, za supermarketom Billa)
autobusy 80, 88, 92, 192, zastávka Kremnická alebo Einsteinova,
(lístok na MHD sa dá kúpiť v automate alebo prázdnou SMS na číslo 1100 - po prijatí spätnej SMS platí 1 hodinu).

Mapa

Interaktívna mapa na webe

Informácie o ubytovaní v Bratislave získate o. i. na týchto stránkach:
http://www.hostelstar.sk/
http://www.hotelsite.sk/sk/capital.php
http://www.zoznam.sk/katalog/Cestovanie-ubytovanie-turizmus/Ubytovanie/Ubytovne-hostely/
http://ubytovanie.kamsi.sk/bratislava/hostel/
http://www.kde-sa-ubytovat.sk/Kraj-bratislava/bratislava.html
http://www.bratislavahotels.sk/?gclid=CNvtzsOE9KACFQwEZgodTxdStw
http://www.hostelbooking.com/hostels/slovakia/bratislava/

http://www.map-generator.net/map.php?name=Poradenske%20a%20vzdelavacie%20centrum%2C%20Nobelovo%20namestie&address=BratislavaPetrzalka&width=800&height=640&maptype=map&zoom=16&t=1269009154
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