pridružený inštitút Globálnej vzdelávacej siete Virginie Satirovej

POZVÁNKA
na štvrté výcvikové sústredenie pre uzatvorenú skupinu frekventantov

psychoterapeutického výcviku STAR-T IV v Transformačnej systemickej terapii podľa Satirovej
v dňoch 20.-25.06.2022
v Kresťanskom rekreačnom a konferenčnom centre Komenského Račková

v Račkovej Doline pri Pribyline vo Vysokých Tatrách
Lektorujú: PhDr. Hana Ščibranyová, PhDr. Naďa Feketeová, 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 ďalšie 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 výcvikového procesu, budovanie skupiny, očakávania a logistika
Rovnakosť, rozdielnosť, jedinečnosť
Zdroje
Rekapitulácia tém: Kontakt, validizácie, hierarchický a rastový model, presvedčenia, ciele, pozície v strese
Teoretické základy modelu Virginie Satirovej – Proces zmeny
Pozície v strese – pokračovanie zážitkových cvičení a konceptualizácia
Kontakt a komunikácia – pokračovanie zážitkové cvičenia
Rodinné mapy – pokračovanie – rodinná mapa pôvodnej rodiny, skúmanie RM
Úvod do procesu sochania – bazálna triáda
Mapa osobnosti – ľadovec – pokračovanie, nácvik otázok a sprevádzania, zážitkové cvičenie
Prvé interview s klientom
Kongruencia a sebaúcta
Validizácie – nácvik ďalších zručností
Meditácia
Meranie teploty
Psychoterapeutické prístupy. Rozdelenie do triád
Organizačné otázky výcviku, plán stretnutí v roku 2022–23
Ako sa prihlásiť

Účasť potvrďte prosím 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, aby ubytovacie zariadenie dostalo včas Vaše
požiadavky na ubytovanie a stravu.

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:

22062025

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
Náklady na ubytovanie a celodennú stravu si hradí každý účastník individuálne na mieste konania.
Prezentácia vrátane kontroly dokladov o platbách bude dňa 20.06. o 14.30 hod., predpokladaný záver 25.06. o 12.00 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 a riaditeľka výcviku STAR-T IV

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 13.09.2021
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Ďalšie pokyny:
Milé kolegyne a kolegovia,
Tešíme sa na osobné stretnutie s Vami v Račkovej. Veríme, že sa nám všetkým bude na výcviku dariť vytvárať príjemné
pracovné a kolegiálne prostredie a vzťahy.
Podrobnejšie informácie o ubytovaní a strave vám pošleme v najbližších dňoch, rovnako ako aj navigáciu na miesto konania
v Račkovej doline pri Pribyline, okres Liptovský Mikuláš.
Ak máte ako dopravný prostriedok svoje auto, môžete voľné miesta ponúknuť svojim kolegom, kolegyniam z výcviku a tak
šetriť finančné prostriedky. Radi Vám pomôžeme pri sprostredkovaní týchto kontaktov. V prípade, že využijete rýchlik do
Liptovského Mikuláša, p. Ing. Trnavská z chaty Vám môže zabezpečiť po rezervácii odvoz zo stanice priamo do chaty.
Odporúčame Vám tiež pribaliť si pohodlné oblečenie, osobné písacie potreby, vankúšiky, dečky, prezuvky do chaty, športové
oblečenie – obuv, k dispozícii sú v kuchynke kanvice, čaj, hrnčeky, doneste si svoje obľúbené pochutiny, v zariadení je aj
bufet s minerálkami, kávou a drobnými pochutinami.
Svoju účasť nezabudnite potvrdiť on-line prihláškou a vyznačiť aj rezerváciu stravy a ubytovania.
Ďakujeme Vám a tešíme sa na stretnutie s Vami
Lektorský a asistentský tím výcviku STAR-T IV.
Informácia o domácich úlohách po 3. stretnutí v apríli 2022 – pripomenutie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

T4-03-Dú 1-RM prim-Priezvisko Meno
T4-03-Dú 2-Príbeh lásky-Priezvisko Meno
T4-03-Dú 3-RM prim M-Priezvisko Meno
T4-03-Dú 4-RM prim O-Priezvisko Meno
T4-03-Dú 5-ĽADOVEC môj-Priezvisko Meno
T4-03-Dú 6 OČAK.M+O odo mňa-Priezvisko Meno (3+3)

Priniesť 3x a neposielať 1, 3, 4 (plus jednu kópiu pre Vás).
Poslať a priniesť 3x 2, 5, 6 (plus jednu kópiu pre Vás).

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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