pridružený inštitút Globálnej vzdelávacej siete Virginie Satirovej

POZVÁNKA
na druhé skrátené plánované výcvikové sústredenie pre uzatvorenú skupinu frekventantov

psychoterapeutického výcviku STAR-T IV v Transformačnej systemickej terapii podľa Satirovej
v dňoch 16. – 17.01.2022
ktoré sa uskutoční v Bratislave v Národnom Tenisovom Centre
Lektorujú: PhDr. Hana Ščibranyová, PhDr. Naďa Feketeová, PhDr. Valéria Hudáková, PhDr. Eva Hargašová,
PhDr. Blažena Ghillányová
Psychoterapeutický výcvik je určený pre uzatvorenú skupinu profesionálov-frekventantov výcviku, ktorí boli vybraní
lektormi IVS v SR na základe výberových pohovorov v r. 2020/2021.
Tohoročné prvé prezenčné sústredenie je zamerané na prácu vo výcvikovej komunite a triádach, na teoretické kapitoly
TSTS, na zážitkové skúsenosti a nácvik a supervíziu nových zručností zameraných na osobný rast a prácu s
klientom/pacientom a jeho rodinným systémom podľa modelu Virginie Satirovej.
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Otvorenie skupiny, skúsenosti s triádami, koncept práce v triáde- pokračovanie
Program a logistika stretnutia,očakávania účastníkov, kontrola domácich úloh
Teoretické základy modelu Virginie Satirovej-charakteristiky modelu rastu
Hierarchický a rastový model
Terapeutické presvedčenia-pokračovanie
Kontakt podľa Virginie Satirovej- rekapitulácia a pokračovanie
Zdravá a nezdravá rodina-charakteristiky a hypotetický terapeutický plán
Komunikačné pozície v strese- modelovanie, význam a dopad na interakcie
Validizácie-pokračovanie
Meranie teploty pokračovanie nácvik
Aktuálne organizačné otázky výcviku a plán stretnutí v roku 2022,
Konferencia Satirová v Európe 2022

Ako sa prihlásiť
Účasť potvrďte prosím obratom vyplnením on-line prihlášky, ktorú nájdete na www.satir-institute.sk a v pozývacom e-maile, a
úhradou lektorného podľa nižšie uvedených pokynov najneskôr tri dni pred začiatkom sústredenia.

Pokyny pre platbu lektorného
Lektorné:

podľa pozvánky zaslanej účastníkom e-mailom

Číslo účtu / kód banky:

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

Popis platby:

Meno a priezvisko účastníka

Variabilný symbol:

RRRR – rok narodenia

Špecifický symbol:

220116171

Do platby uveďte svoje meno a priezvisko a správne vyplňte variabilný symbol, aby bolo možné platbu identifikovať. Tí účastníci výcviku,
ktorí zaplatili jedorazovo poplatok za prvé sústredenie v Račkovej vo výške 440,- € v roku 2021, majú toto výcvikové sústredenie
predplatené a neplatia tentoraz lektorné
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. Ak ste zaplatili medzičasom cekú čiastku, budete mat
najbližšie sústredenie predplatené
Účastníci z Českej republiky môžu lektorné uhradiť cestou v SR vkladom na účet IVS v SR a predložiť doklad pri prezentácii.

Organizačné pokyny
Náklady na ubytovanie a celodennú stravu si hradí každý účastník individuálne na mieste konania. Ubytovanue je možné
v hoteli Set, cena nocľahu dvojlôžková je bez raňajok 45 euro, jednolôžková je 42 euro bez raňajok-prosíme obratom potvrdiť
záujem o ubytovanie, rezervácia je totiž obmedzená alebo priamo v hoteli Set, ak ste tak neurobili na prvom stretnutí
v novembri 2021.
Prezentácia vrátane kontroly dokladov o platbách bude dňa 16.01. o 9,00 hod., predpokladaný každý deň programu. o 18.00 hod.
V prípade osobných otázok ma volajte na 0905 787 217, najlepšie medzi 20. – 21. hod., alebo pošlite SMS, nech Vás môžem zavolať.
Tešíme sa na stretnutie s Vami – za lektorský tím
PhDr. Hana Ščibranyová
odborná garantka výcviku STAR-T III

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 05.01.2022
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Ďalšie pokyny:
Milé kolegyne a kolegovia,
Pri vstupe do nového roka 2022 Vám prajeme všetko najlepšie a veľa zdravia, aby sme mohli v tomto roku úspešne
pokračovať vo výcviku. Tešíme sa na ďalšie osobné stretnutie s Vami v Bratislave 16.-17. januára 2022, keďže situácia pre
vzdelávanie v súvislosti s pandémiou mierne ylepšila. Veríme, že sa nám všetkým bude na výcviku dariť vytvárať príjemné
pracovné a kolegiálne prostredi a vzťahy.
Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu Vás žiadame o absolvovanie PCR testu na vylúčenie nákazy vírusom
COVID 19 aj v prípade zaočkovania účastníka alebo prekonania ochorenia, tak, ako sa nám to podarilo už v novembri.
Doklady budeme registrovať pri prezentácii. Opäť Vám ďakujeme za pochopenie potreby ochrany nás všetkých a našich
rodín.
Výcvik sa bude konať v Národnom tenisovom centre na Príkopovej ul. 6, 831 03 v Bratislave.
OdporúčameVám tiež pribaliť si pohodlné oblečenie, osobné písacie potreby, vankúšiky, dečky, prezúvky,– obuv, k
dispozícii budú v kuchynke kanvice, čaj, hrnčeky, doneste si svoje obľúbené hrnčeky, jedlo a nápoje..Tentoraz si nezabudnite
pribaliť aj respirátory a potreby pre vlastnú dezinfekciu.
Poznámka:
Svoju účasť nezabudnite potvrdiť on-line prihláškou, podpísať vyhlásenie a riadiť sa osobitnými pokynmi aktualizovanými
v súvislosti s nákazou covid 19 vírusom.
Dôležité záverečné upozornenie:
V prípade zhoršenej epidemiologickej situácie Vás budeme okamžite informovať.
Ďakujeme Vám a tešíme sa na stretnutie s Vami
Lektorský a asistentský tím výcviku STAR- T IV.
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IVS v SR, Albánska 5A, 831 06 Bratislava, tel.: 0915 626 016
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