pridružený inštitút Globálnej vzdelávacej siete Virginie Satirovej
v spolupráci s Akadémiou STEP

POZVÁNKA
na
terapeutický klub

Terapeutický klub 2: Rozvod a ako ďalej – práca s rodinou po rozvode
06.10.2022
on-line formou cez zoom stretnutie
Lektorujú: PhDr. Hana Ščibranyová, PhDr. Naďa Feketeová
Tento druhý tohoročný terapeutický klub je určený absolventom alebo frekventantom psychoterapeutického výcviku STAR-T, pre
psychoterapeutov alebo poradcov pracujúcich s jednotlivcami, pármi alebo rodinami. Možná je náhrada chýbajúcich výcvikových hodín.
Októbrové zoomové stretnutie má nasledovný program:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Moje očakávania a uzly pri práci s párom po rozvode, rozchode
Praktické skúsenosti s pármi v rôznych štádiách rozchodu a rozvodu, kritické body práce
Kongruentný terapeut/poradca, kongruencia a jej význam pri práci s rodinou po rozvode
Diagnostika rodinného systému- a špecifické nástroje v TSTS a dopad rozvodu na členov rodiny
Rozvod a dospelí
Rozvod a deti
Tzv.syndróm zavrhnutého rodiča
Iné závažné syndrómy a rozvod
Úlohy pre psychoterapeuta/ poradcu pri vedení procesu zmeny smerom ku kongruencii
Demonštrácia a cvičenie na nácvik kongruentnej komunikácie a validizácie
Záhady a nejasnosti , otázky
Možnosť skupinovej supervízie vlastného prípadu

Kľúčové slová:
Párová väzba, primárna, sekundárna väzba, diagnostika, pozícia v strese, kongruencia a sebaúcta, proces zmeny, transformačná zmena,
verbálna a neverbálna komunikácia, konflikt, vzťahy, nejasnosti a riziká, dopad na vnútorné prežívanie, spracovanie, úlohy pre
terapeuta/poradcu, úlohy pre klientov, prezentácia kazuistky, analýza, plán, supervízia, vlastný prípad

Ako sa prihlásiť
Záujem o účasť potvrďte prosím najneskôr tri dni pred seminárom vyplnením on-line prihlášky, ktorá bude uverejnená na
www.satir-institute.sk, vyplnením prehlásenia a úhradou lektorného. Záujemcov do zoznamu účastníkov zaraďujeme podľa poradia
platby lektorného. Po naplnení počtu účastníkov je on-line prihlasovanie uzavreté a 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:

50,- € (rozsah 8 hodín)
46,- € pre členov IVS a SPS
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
2210061

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.
Link na zoomové stretnutie pošleme len prihláseným účastníkom pred začiatkom stretnutia.
Organizačné pokyny
Prezentácia a začiatok programu je o 9:00 hod., predpokladaný záver o 16:00 hod.
Prihlásení účastníci vyplnia aj pravidelné prehlásenie..
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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