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„Poznávat neznamená jen něco vědět, ale měnit se tím, co člověk ví.“  
(Anthony  de Mello) 

 
V roce 2012 otevíráme kurz  

 
DOJEDNÁVÁNÍ CÍLŮ 

SPOLUPRÁCE 
 
 
Pro koho je kurz určen? 
Kurz je určen pro sociální pracovníky, poradce, psychoterapeuty, klinické psychology, kouče, 
pastorační pracovníky a další pomáhající profesionály. 
 
Co se v kurzu naučíte? 
Kurz se zaměřuje na domlouvání s klienty o cílech spolupráce, což lze chápat jako základní 
dovednost pomáhajících pracovníků. Bez dobře zvládnuté dohody s klienty o tom, kam se společně 
chceme dostat, se může úspěch při práci s nimi dostavit jen díky náhodě nebo štěstí. A i v takovém 
případě se může snadno stát, že ani nepoznáme, že jsme dosáhli cíle… Kurz bude zaměřen na to, 
jak místo spoléhání na náhodu spolupracovat s klientem. Bude zaměřen velmi prakticky, takže 
účastníci budou mít možnost si vše vyzkoušet. 
 
Témata: 
• Jak efektivně zjistit, co klient chce (aneb užitečné otázky zaměřené na preferovanou 

budoucnost) 

• Jak se zaměřit na to, co klient chce, místo na problémy, které ho trápí (úvod do přístupu 
zaměřeného na řešení - SF) 

• Pracovník a jeho objednávky (aneb jak poznat, že mohu s tímto klientem spolupracovat na tom, 
co chce, či nikoli) 

• Jak poznáme, že už dostatečně víme, kam jdeme (aneb Desatero užitečně zformulovaného cíle) 

• Osobní cíle, individuální plánování a „working alliance“ z pohledu SF přístupu 
• Jak sledovat a posilovat spolupráci s klientem 

• Od cíle k malému krůčku aneb jak skutečně postupovat vpřed 
 
Rozsah: 1 den (8 h) 
 
Termín: 14.6.2012 (začátek v 9:00, předpokládané ukončení v 16:30) 
 
Místo konání: Olomouc, Jungmannova 25 (asi 5 min. pěšky od vlakového nádraží).  
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Počet účastníků: maximálně 18. 
 
 
Lektoři: 

PhDr. Daniel Žákovský 

 

 

 

Bc. Pavel Vítek 

 

 
Cena: 1000 Kč za osobu za celý den. 
 
Akreditace: MPSV ČR (celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků) 
 
Jak se přihlásit? 
Vyplněnou přihlášku  a  úhradu  platby  je  třeba podle pokynů v přihlášce provést do 25.  5.  2012. 
Kapacita semináře je omezená, rozhoduje pořadí přihlášení. Přihláška je k dispozici na 
www.dalet.cz  v sekci „vzdělávání“.    

 

Kouč, terapeut, supervizor a lektor odborných kurzů a výcviků, absolvent studia andragogiky a komplexního 750h 

výcviku v systemické terapii a četných dalších výcviků a kurzů s tuzemskými i zahraničními odborníky, má více než 

dvacet let zkušenosti s koučováním, poradenstvím a se supervizí v četných organizacích poskytujících sociální služby a 

na úřadech práce, vede dlouhodobé výcviky v přístupu zaměřeném na řešení. 

Psychoterapeut, supervizor a lektor, vystudoval psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci a bakalářské studium 

sociální práce tamtéž, absolvoval výcvik v integrované psychoterapii manželů Knoblochových (INCIP) a v systemické 

terapii (SKT Liberec – MUDr. Chvála, PhDr. Trapková), má praxi v manželské a rodinné poradně (Brno) a v oblasti 

náhradní rodinné péče (Zlín), rovněž má zkušenosti s lektorováním odborných kurzů a supervizí v organizacích 

poskytujících sociální služby, vede dlouhodobé výcviky v přístupu zaměřeném na řešení. 


