pridružený inštitút Globálnej vzdelávacej siete Virginie Satirovej

POZVÁNKA
na podujatie

Rodinná rekonštrukcia Evy H.
17. - 19. 11. 2017
v Bratislave, Príkopova 6, Národné tenisové centrum, konferenčná sála č. 3,
ktorú vedie
prof. Walter Zahnd, A.C.S.W., z Kalifornie, U.S.A.
s podporou asistujúcich lektorov
PhDr. Nadeždy Feketeovej, PhDr. Hany Ščibranyovej, Mgr. Rebeky Trepačovej,
PhDr. Valérie Hudákovej a PhDr. Blaženy Ghillányovej
Rodinná rekonštrukcia podľa Virginie Satirovej je jedinečný proces, ktorý umožňuje pohľad do života troch generácií
predkov. Nadväzuje na prácu s rodinnými mapami a jej cieľom je nájsť odpovede, ktoré zaujímajú tak „hviezdu“ rodinnej
rekonštrukcie, ako aj ostatných účastníkov. Rodinná rekonštrukcia navodzuje transformačnú zmenu osobnosti a umožňuje
„hviezde“ začať vytvárať plnší vzťah k sebe a účinnejšie využívať svoje vlastné a rodinné zdroje. Otvára tiež nové príležitosti
pre rozvíjanie vzťahov s rodičmi a inými ľuďmi v dospelosti a priaznivejšie ovplyvniť život so súčasnou a budúcou
generáciou. Rodinná rekonštrukcia tvorivo využíva zaujímavé procesy skupinovej drámy a sochania, prácu s pôvodnou
triádou, skúma vplyv historického a spoločenského kontextu na vnútorný život ľudí. Umožňuje účastníkom objavovať a
skúmať láskavým a humorným spôsobom dramatické, ako aj iskrivé okamihy, ktoré významnou mierou ovplyvnili život ich
predkov, a súvislosť s ich súčasnými problémami. Skúsenosť s Modelom Virginie Satirovej nie je potrebná.
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Ako sa prihlásiť
Záujem o účasť potvrďte prosím najneskôr tri dni pred podujatím 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 on-line prihlasovanie uzavreté a prihlásiť sa dá do zoznamu náhradníkov 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:

190,- €
180,- € pre študentov, rodinných príslušníkov, dôchodcov a samoživiteľov, pre členov SPS
175,- € pre členov 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
171117191

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.
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
Prezentácia na rodinnú rekonštrukciu sa začína v piatok od 8:30 hod., začiatok programu o 9:15 hod. Predpokladaný záver je v nedeľu
o 18:00 hod. Prosíme všetkých účastníkov, aby aj prostredníctvom zohľadnenia tohto časového rámca čo najlepšie podporili nerušený
priebeh celého procesu hviezdy RR.
Ubytovanie a stravu si zabezpečuje a hradí každý účastník samostatne.
Vzhľadom k obmedzenejšiemu počtu účastníkov Vás žiadame o čo najskoršie potvrdenie účasti a tiež ďalšiu spoluprácu.

Tešíme sa na stretnutie s Vami
PhDr. Hana Ščibranyová
IVS v SR
Navigácia: Národné tenisové centrum

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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