pridružený inštitút Globálnej vzdelávacej siete Virginie Satirovej

POZVÁNKA
na
tradičný rastový seminár pre verejnosť aj pre profesionálov
pre všetkých tých, ktorí chcú efektívne vylepšiť svoje vzťahy

Zdravé vzťahy XVI.
02. – 03.12.2022 vo veľkej zasadačke ACSS v Bratislave
813 39 Bratislava-Cukrová ul. 14
(pri Medickej záhrade v centre mesta)

Lektorujú: PhDr. Nadežda Feketeová, PhDr. Eva Hargašová

Motto:
Chcem žiť lepšie/zdravšie, ako žijú (žili) moji rodičia a chcem, aby moje deti žili lepšie/zdravšie, ako žijem ja.
Už po 16-ty krát ponúkame verejnosti ale aj profesionálom workshop Zdravé vzťahy, ktorý voľne nadväzuje na
workshopy z predchádzajúcich rokov. Vychádza z terapeutického prístupu Virginie Satirovej, zakladateľky rodinnej
terapie, a je určený pre jednotlivcov, páry aj rodiny, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o vytváraní a rozvíjaní zdravého
vzťahu k sebe aj k druhým. Ponúka priestor na objavovanie seba a druhých prostredníctvom zážitkov, rozmanitých techník,
ale aj prostredníctvom otázok a odpovedí:
• ako si vytvárať pozitívny vzťah k sebe
• ako vytvárať zdravý vzťah k partnerovi/ke, manželovi/ke, k rodičom, k deťom namiesto vzťahu závislého/konfliktného,
• ako zvládnuť zložité vzťahové situácie - napr. rozchod/rozvod, mimomanželský vzťah, uprednostňovanie detí pred
partnerom/kou, workoholizmus, alkoholizmus a i.

Poznámka: Program workshopu bude prispôsobený očakávaniam účastníkov.
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. Ak je on-line prihlasovanie uzavreté, 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:
*)
**)

92,- €
87,- € *)
46,- € **)
2660100081 / 1100 (Tatrabanka), IBAN: SK54 1100 0000 0026 6010 0081, SWIFT: TATRSKBX
Inštitút V. Satirovej v SR
Meno a priezvisko účastníka
RRRR, kde RRRR - rok narodenia
221202031

Zľavu si môžu uplatniť členovia IVS v SR so zaplateným členským, samoživitelia, matky na MD, nezamestnaní, dôchodcovia,
rodinní príslušníci účastníka podujatia, ktorí pri prezentácii predložia príslušný doklad. Uplatniť si možno len jeden typ zľavy.
Asistenti IVS v SR majú osobitnú 50% zľavu na tomto seminári, t. j. Ich lektorné je 46 €

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
Podmienkou účasti je vyplnenie prehlásenia pred začiatkom seminára.
Prezentácia v piatok od 12.30 hod. a program 13.00-20.00 hod., v sobotu 9.00-16.00 hod.
Ubytovanie si zabezpečuje a hradí každý účastník samostatne.
Tešíme sa na stretnutie s Vami
PhDr. Nadežda Feketeová
PhDr. Eva Hargašová
Lektorky IVS v SR

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

