Motto:
„Být zaměřený na řešení znamená
zaměřovat se na témata spojená se
sny, cíli, zdroji a dosavadním
pokrokem.“ (Ben Furman)

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář,
který povede zahraniční hostující lektor

Ben Furman, MD
(Helsinki Brief Therapy Institute, Finsko)
O lektorovi:
Ben Furman je finský psychiatr, psychoterapeut, supervizor a kouč s více než třicetiletou praxí.
Patří k průkopníkům přístupu zaměřeného na řešení nejen ve Finsku, ale v celosvětovém měřítku.
Je mezinárodně uznávaným odborníkem na koučování, supervizi a psychoterapii, vytvořil koučovací
model Reteaming a model práce s dětmi Kids‘ Skills, oba se rozšířily do mnoha zemí po celém světě.
Ben vytvořil četné svépomocné weby a aplikace, věnuje se výcvikům profesionálů a supervizím, je
znám pro svůj přístupný a zábavný styl prezentace a zaměření na praktické postupy. V současnosti
vede četné workshopy pro odborníky po celém světě.

SUPERVIZE ZAMĚŘENÁ NA ŘEŠENÍ
V PRAXI
Termín: 2. – 3. 10. 2019 (2 dny/ 16 h); Začátek: 2. 10. 2019 v 9:00 h.
Místo konání: Olomouc, Biskupské nám. 2 (budova Arcibiskupské kurie,
v těsné blízkosti Arcibiskupského paláce).
Pro koho je seminář určen?
Pro supervizory, kouče, lékaře, klinické psychology, psychoterapeuty,
poradce, sociální pracovníky a další pomáhající profesionály.
Co se na semináři naučíte?
V rámci semináře bude důraz kladen na hravé a na řešení zaměřené postupy
využitelné při supervizní práci. Důraz je položen na praktické podněty a
postupy. Klíčovou součástí workshopu budou živé supervizní konzultace s
účastníky.
Témata:
 zaměření na řešení při supervizích v různých kontextech
 různá aranžmá pro individuální i skupinové supervize
 živé supervizní konzultace s účastníky a jejich společná reflexe
 praktické aktivity
Tlumočení z angličtiny je zajištěno.

DALET
terapie, koučování, vzdělávání,
supervize

E-mail: info@dalet.cz
Tel.: (+420) 604 736 465
Web: www.dalet.cz
www.reteaming.cz

Cena: 2 900 Kč + 21%DPH, celkem 3500 Kč za osobu za celý workshop.
Pozn.: Při účasti 3 a více lidí z jedné organizace je sleva 10% na každého.

Akreditace: Kurz je akreditován na MPSV ČR a na AKP.
Jak se přihlásit?

Vyplněnou přihlášku zašlete na e-mail info@dalet.cz do 15. 9. 2019. Kapacita
semináře je omezená, rozhoduje pořadí přihlášení. Přihláška je k dispozici na
www.dalet.cz v sekci „vzdělávání“.

