pridružený inštitút Globálnej vzdelávacej siete Virginie Satirovej

POZVÁNKA
na
terapeutický klub
pre terapeutov a poradcov pracujúcich s klientmi podľa TSTS
a pre pozvaných kolegov - hostí

TK2: Procesy rozchodov/rozvodov II. časť – Práca s deťmi
17. 9. 2019
Bratislava-Petržalka, AHAKI centrum, Lenardova 4/A

Lektorujú: PhDr. Hana Ščibranyová a PhDr. Nadežda Feketeová
Terapeutický klub je určený pre terapeutov a poradcov pracujúcich s klientmi podľa Modelu Virginie Satirovej a pre
kolegov psychoterapeutov z iných psychoterapeutických modalít, tiež pre poradenských psychológov z CPPaP a RPPS.
Stúpajúci trend rozvodov varuje, že partnerské dvojice zlyhávajú pri utváraní dôveryhodných a trvalých párových väzieb s
negatívnym dopadom na život v rodinách a na rodičovstvo po rozchode/rozvode rodičov.

Program stretnutia:
•
•
•
•
•
•
•
•

Primárna a sekundárna väzba a špecifiká rodičovských vzťahov v rodine
Vývinové úlohy a funkcie rodičovského páru vo vzťahu k deťom, kritické udalosti a ich dopad na vývin väzieb
Diagnostika páru v kritickej alebo krízovej situácii -symptómy, uzly a ich dopad na dieť
Vývinové potreby a záujmy dieťaťa, ich osobitosti pred a po rozchode rodičov
Terapeutická a poradenská práca s dieťaťom a rodičmi – možnosti a hranice
Dopad straty z rozchodu/rozvodu na deti-konceptualizácia prípadu, uzly a čo s nimi
Naše zdroje, otázky a úlohy - čo ďalej
Možnosti prezentácie kazuistiky prípadu so skupinovou supervíziou alebo sochaním

Kľúčové slová:
párová väzba, partnerský vzťah, vývinové úlohy rodičov, funkcie páru, krízová situácia, rozvod a porozvodová situácia, rozpad
partnerstva, symptómy u detí, strata, zdroje, psychické zdravie, konflikty medzi expartnermi, vnútorné riziká, liečebný proces, spojenie
základnej triády, úlohy poradcu/terapeuta, supervízia, nácvik zručností.

Ako sa prihlásiť
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.

Pokyny pre platbu lektorného
Lektorné:

39,- €
36,- € pre členov IVS v SR

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

2660100081 / 1100 (Tatrabanka), IBAN: SK54 1100 0000 0026 6010 0081, SWIFT: TATRSKBX

Inštitút V. Satirovej v SR

RRRR, kde RRRR je rok narodenia
1909171

Do platby uveďte svoje meno a priezvisko a správne vyplňte variabilný symbol, aby bolo možné platbu jednoznačne identifikovať.
Lektorné uhraďte prosím výhradne bezhotovostne bankovým prevodom alebo priamym vkladom na účet IVS v SR.
Prihlásení účastníci z ČR na požiadanie môžu zaplatiť vkladom hotovosti na bankový účet po prezentácii v prvý deň podujatia.
Prerušenie alebo skrátenie účasti na aktivite nie je dôvodom na zníženie poplatku.

Organizačné pokyny
Časový priebeh seminára: prezentácia o 8:45 hod., začiatok programu o 9:00 hod., záver o 16:00 hod.
UPOZORNENIE pre členov výboru IVS v SR: od 16:30 do 18:30 hod. sa uskutoční plánovaný výbor IVS v SR.
Navigácia na miesto konania: viď ďalšia strana
Tešíme sa na stretnutie s Vami
PhDr. Hana Ščibranyová
IVS v SR

Informácie k semináru a prihlasovaniu sa
e-mail: info@satir-institute.sk web: 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
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Navigácia AHAKI centrum:
Poradenské a vzdelávacie centrum AHAKI, Nobelovo námestie, 851 01 Bratislava-Petržalka, Lenardova 4/A
(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:
https://www.booking.com/hotel/sk/terasa.sk.html
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.hostelbooking.com/hostels/slovakia/bratislava/

Informácie k semináru a prihlasovaniu sa
e-mail: info@satir-institute.sk web: 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
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