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P O Z V Á N K A  
na 

výcvikové pokračovacie stretnutie pre uzavretú skupinu profesionálov - psychoterapeutov a rodinných poradcov 

Výcvik Terapia hrou: Sochy a obrazy v piesku V – Práca s rodinou 

 14. – 16. 6. 2017  

Bratislava, AHAKI centrum, Nobelovo nám. 

Lektoruje: Madeleine De Little, B. Ed., M. Sc, Britská Kolumbia v Kanade  

Pokračovací seminár pre terapeutov a poradcov nadväzuje na seminár z roku 2015 a prináša najnovšie poznatky a zručnosti, ako 
pracovať s deťmi, dospelými alebo rodinami prostredníctvom metafory figúrok na tácke s pieskom s použitím Satirovej transformačného 
systemického modelu terapie. Účastníci sa budú môcť oboznámiť s ďalšími postupmi pre pokročilých, vrátiť sa k Večierku častí a 
skúmať kazuistiky z praxe autorky Madeleine de Little a zamerať sa najmä na prácu s rodinou. Supervízie pod vedením autorky poskytnú 
účasttníkom príležitosť konzultovať vlastné kazuistiky a skúsenosti z práce s pieskoviskom vo vlastnej praxi. Odporúčame priniesť si 
obrazovú dokumentáciu, tiež ako v minulosti metodické pomôcky – figúrky a pieskovisko pre prácu v triádach. 
Upozornenie: Predošlá seminárna skúsenosť s terapeutickou hrou s pieskom potrebná, tiež znalosť práce s vnútornou mapou človeka 
(metafora ľadovca) v modeli V. Satirovej.  

Kľúčové slová: 
terapia hrou, transformačný model, ľadovec, zmena, práca s rodinou, demonštrácia, kazuistika, správa, posudzovanie, supervízia, postupy 
pre pokročilýchz práce s pieskoviskom podľa Satirovej 

Ako sa prihlásiť  

Účasť potvrďte prosím najneskôr do 5.6. vyplnením on-line prihlášky, ktorá býva uverejnená na www.satir-institute.sk 
niekoľko týždňov pred podujatím, a úhradou lektorného. Po tomto termíne len po telefonickom potvrdení na čísle 00421 
905 626 016. 

 Pokyny pre platbu lektorného  

Lektorné: 240,- € *) 
225,- € (členovia IVS v SR a IVS ČR) 

Číslo účtu / kód banky:  2660100081 / 1100 (Tatrabanka), IBAN: SK54 1100 0000 0026 6010 0081, SWIFT: TATRSKBX 
Názov účtu:  Inštitút V. Satirovej v SR 
Variabilný symbol: RRMMDD, kde RR-rok, MM-mesiac, DD-deň narodenia (napr. pri dátume 4. 2. 1978 VS = 780204) 
Špecifický symbol: 170614161 

 

*) Lektorné obsahuje poplatok za trojdňové sústredenie spojené aj so supervíziou.  
 

Do platby uveďte svoje meno a priezvisko a správne vyplňte variabilný symbol, aby bolo možné platbu identifikovať. 
Lektorné uhraďte prosím výhradne bezhotovostne bankovým prevodom alebo priamym vkladom na účet IVS v SR.  
Prerušenie alebo skrátenie účasti na aktivite nie je dôvodom na zníženie poplatku.  

 Organizačné pokyny  

Prezentácia sa začína pred otvorením seminára o 8:45 hod., začiatok seminára je o 9:15 hod. Predpokladaný záver 
programu je v piatok o 17:30 hod. Ubytovanie a stravu si zabezpečuje a hradí každý účastník samostatne. 

Navigácia na miesto konania: 
Poradenské a vzdelávacie centrum AHAKI na Nobelovom námestí, 851 01 Bratislava-Petržalka, Lenardova 4A (zelená 
prízemná, podterasová budova pri cyklotrase, za supermarketom Billa), autobusy 80, 88, 92, 192, zastávka Kremnická 
alebo Einsteinova. Mapa a ďalšie podrobnosti sú uvedené v závere tohto programu. 
 

Tešíme sa na stretnutie s Vami. 
 PhDr. Hana Ščibranyová 
 za lektorský tím 
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Navigácia AHAKI centrum: 
Poradenské a vzdelávacie centrum AHAKI, Nobelovo námestie, 851 01 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/ 
 


