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

 
V roce 2012 otevíráme kurz  

 
MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE S 

„NESPOLUPRACUJÍCÍMI“ KLIENTY 
 
 
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 navazování spolupráce s klienty, kteří bývají většinou označování jako 
„problémoví“ či „nespolupracující“. Tito klienti představují pro pomáhající pracovníky velkou 
výzvu. Kurz bude zaměřen velmi prakticky, takže účastníci budou mít možnost si vše vyzkoušet a 
aplikovat v praxi. Kurz je záměrně rozdělen do dvou samostatných dnů s týdenním odstupem, aby 
měli účastníci možnost si některé věci vyzkoušet ve své praxi a následně ve druhém dni se k nim 
vrátit. 
 
Témata: 
• Co je spolupráce a jak vytvářet podmínky pro spolupráci s klientem 

• „Working alliance“ (pracovní spojenectví) a přístup zaměřený na řešení 
• Užitečné otázky a užitečné postoje pro rozvoj spolupráce 

• Tradiční typologie nespolupracujících klientů („nedobrovolný klient“, „mlčící klient“, 
„manipulativní klient“, „klient v odporu“ apod.) z pohledu přístupu zaměřeného na řešení 

• Práce s kontextem (jak se zorientovat v různých žádostech různých institucí a jednotlivců 
z okolí klienta) 

• Jak se domluvit na společném cíli v situacích, kdy to vypadá, že se nelze domluvit vůbec na 
ničem 

• Koncept pomoci a kontroly – kdy pracovat na tom, co chce klient a kdy na něčem, co chce 
někdo jiný 

 
Rozsah: 2 dny (16 h) 
 
Termín: 18.9.2012 a 25.9.2012 (začátek vždy 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: 

Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D. 

 

 

Bc. Pavel Vítek 

 

 
 
Cena: 2000 Kč za osobu za celé dva dny (tj. 1000 Kč/ den). 
 
Akreditace: MPSV ČR (celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků) 
 
Jak se přihlásit? 
Vyplnit přihlášku  a  provést úhradu  platby  je  třeba do 10. 9.  2012. Kapacita semináře je 
omezená, rozhoduje pořadí přihlášení. Přihláška je k dispozici na www.dalet.cz  v sekci 
„vzdělávání“.    

 

Terapeut, kouč, supervizor a lektor přístupu zaměřeného na řešení, absolvoval Ph.D. studium sociální práce se 

zaměřením na management a poradenství (Ostravská Univerzita), dokončuje doktorské studium klinické psychologie 

(Univerzita Palackého), absolvoval komplexní 750h výcvik v systemické terapii (ISZ), kurzy hypnózy (prof. Kratochvíl, Dr. 

Zíka) a četné další výcviky a kurzy s tuzemskými i zahraničními odborníky. Vyučuje poradenské a manažerské dovednosti 

na dvou vysokých školách, má vlastní praxi, pracuje rovněž v rodinné poradně v Brně, vede dlouhodobé výcviky 

v přístupu zaměřeném na řešení, poskytuje supervize četným zařízením poskytující sociální služby a metodickou 

podporu realizátorům komunitního plánování sociálních služeb. 

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. 


