pridružený inštitút Globálnej vzdelávacej siete Virginie Satirovej

POZVÁNKA
na
mimoriadne zoomové stretnutie
len pre účastníkov psychoterapeutického výcviku STAR-T III

Klinický deň 3: Práca so stratami a depresiami
19. 11. 2020
Lektorujú:
PhDr. Hana Ščibranyová, PhDr. Naďa Feketeová, PhDr. Valéria Hudáková a PhDr. Blažena Ghillányová
Milé kolegyne a kolegovia,
vzhľadom na pretrvávajúcu mimoriadnu epidemiologickú situáciu v súvislosti s pandémiou COVID-19, plánované výcvikové novembrové
stretnutie v dňoch 16.-21.11.2020 presúvame do roku 2021. Súčasne Vás pozývame na jednodňové zoomové stretnutie.
Novembrové zoomové stretnutie má nasledovný program:
•
•
•
•
•
•
•
•

Otvorenie a aktuálna situácia v skupine
Úvodné centrovanie
Kontrola domácich úloh
Straty a spracovanie smútku zo straty
Práca s depresívnym klientom/pacientom
Zážitková práca v triádach
Zadanie domácej úlohy
Organizačné otázky a plán na rok 2021

Kľúčové slová:
centrovanie, straty, graf línie strát,smútok po strate, straty u detí, druhy strát, depresívny pacient, liečba depresie, intrapsychický konflikt,
transformačná zmena,

Ako sa prihlásiť
Svoju účasť potvrďte prosím vyplnením on-line prihlášky, ktorá bude uverejnená na www.satir-institute.sk, a úhradou
lektorného. Po registrácii účasti Vám pošleme kontakt na zoomové pripojenie, dôležité je, aby ste mali na svojom zariadení kameru
aj audioprenos.
Lektorné:
Číslo účtu / kód banky:
Názov účtu:

Popis platby:
Variabilný symbol:
Špecifický symbol:

Pokyny pre platbu lektorného
vo výške uvedenej v pozvánke zaslanej účastníkom e-mailom
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 účastníka
2011191

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 o 8:45 hod., začiatok programu je o 9:00 hod., predpokladaný záver o 17:00 hod.
Tešíme sa na stretnutie s Vami
PhDr. Hana Ščibranyová
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!
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