pridružený inštitút Globálnej vzdelávacej siete Virginie Satirovej

POZVÁNKA
na
mužskú skupinu

Spomienky a sny mužov
27. – 30. 8. 2017
v hoteli František, Lazy pod Makytou (25 km od Púchova)
Lektoruje prof. Walter Zahnd, A.C.S.W., z Kalifornie, U.S.A.
V poradí desiata mužská skupina na Slovensku podľa modelu Virginie Satirovej nadväzuje na mnohoročnú tradíciu renomovaných
rezidenčných stretnutí v zahraničí venovaných mužom o problematike, ktorá zaujíma alebo trápi výsostne mužov. Prináša vývojový pohľad
na mužov ako dôležitú súčasť rodinného systému, skúma dynamiku a význam mužských vzťahov v rodine a v spoločnosti medzi otcami
a synmi, bratmi, priateľmi, kolegami a pod. Cieľom je preskúmať vnútorný svet presvedčení a hodnôt, naplnených a nenaplnených
očakávaní a túžob a snov malých a veľkých mužov a ich dopad na vzťah k sebe samému a k iným ľuďom, na rozvoj sebaúcty a na zvládanie
najmä stresujúcich situácií v živote. Pod vedením obľúbeného amerického lektora a terapeuta prof. Waltera Zahnda tento workshop
prináša mužským účastníkom možnosť preskúmať svoje vlastné zdroje, spomienky a sny z minulosti a súčasnosti a navodiť závažné
vnútorné rastové rozhodnutia a zmeny, ktoré môžu významnou mierou obohatiť ich mužskú identitu a osobný rozvoj, rodinné, partnerské,
pracovné a sociálne vzťahy a tiež priaznivo ovplyvniť budúcu generáciu mužov.
Podobne ako v iných skupinách využívajúcich model Virginie Satirovej, aj táto mužská skupina využije zážitkovú prácu a skupinové,
triádové alebo individuálne procesy a metódu sochania, prácu s pôvodnou triádou, vplyv historického a spoločenského kontextu a ich
súvislosti s ich súčasnými problémami ako aj ďalšie nástroje, ktoré ponúka tento model. Vítaní sú muži v príbuzenskom vzťahu, tiež muži,
ktorí vedú alebo sa starajú o iných mužov. Tlmočenie z angličtiny je zabezpečené.
Skúsenosť s Modelom Virginie Satirovej nie je potrebná.
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Ako sa prihlásiť
Záujem o účasť potvrďte prosím najneskôr tri dni pred seminárom vyplnením on-line prihlášky, ktorá býva uverejnená na
www.satir-institute.sk niekoľko týždňov pred podujatím, a úhradou lektorného. Záujemcovia sú do zoznamu účastníkov
zaraďovaní podľa poradia platby lektorného. Po naplnení počtu účastníkov je on-line prihlasovanie uzavreté a prihlásiť sa dá len po dohode
na čísle 0915 626 016.

Pokyny pre platbu lektorného
Lektorné:

Číslo účtu / kód banky:
Názov účtu:
Popis platby:
Variabilný symbol:
Špecifický symbol:

179,- €
169,- € *)
159,- € (asistenti IVS v SR)
IBAN: SK54 1100 0000 0026 6010 0081, SWIFT: TATRSKBX
Inštitút V. Satirovej v SR
Meno a priezvisko účastníka
RRRR, kde RRRR je rok narodenia
170827301

*) Zľavu si môžu uplatniť členovia IVS v SR so zaplateným členským, samoživitelia, otcovia na RD, nezamestnaní, dôchodcovia, rodinní
príslušníci účastníka podujatia, ktorí pri prezentácii predložia príslušný doklad. Uplatniť si možno len jeden typ zľavy.

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 do 22. 8.
2017, po tomto termíne len po telefonickom dohovore na č. 0915 626 016.
Prihlásení účastníci z ČR môžu na požiadanie lektorné uhradiť vkladom na bankový účet po prezentácii v prvý deň podujatia.
Prerušenie alebo skrátenie účasti na aktivite nie je dôvodom na zníženie poplatku.
Organizačné pokyny
Prvý deň prezentácia od 9:30 hod., program 10:00 hod. - 19:00 hod.
Predpokladaný záver programu posledný deň je o 18:00 hod.
Ubytovanie si zabezpečuje a hradí každý účastník sám. Požiadavky na ubytovanie a stravu vyznačte v prihláške najneskôr do 22. 8. 2017.
Kontakty na miesto konania: pán Sieklik, e-mail: sieklik@ckrelaxcertov.sk, mobil +421 905 712 680 na potvrdenie ubytovania a stravy.
Rezervované ceny za ubytovanie sú 14,- €/osoba/noc pri obsadení dvoch osôb na izbe, pri obsadení izby jednou osobou 21,- €/osoba/noc.
Plná penzia 13,50 €/osoba/deň, polpenzia 10,- €/osoba/deň. Záujem o vegetariánsku stravu treba nahlásiť vopred do prihlášky.

Tešíme sa Vášmu záujmu o mužskú skupinu
PhDr. Hana Ščibranyová
IVS v SR
Navigácia na miesto konania: viď http://www.ckrelaxcertov.sk/sk/.
Informácie k semináru a prihlasovaniu sa
e-mail: info@satir-institute.sk www: www.satir-institute.sk

IVS v SR, Albánska 5A, 831 06 Bratislava, tel.: 0915 626 016

Organizátori si vyhradzujú zmenu programu zo závažných organizačných dôvodov, záujemcom bude včas oznámená!
 IVS v SR, aktualizácia zo dňa 25. 7. 2017
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