Motto:
„Je to jednoduché, ale nikoli snadné.“
(Steve de Shazer)

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na další běh úspěšného výcviku

.

Na řešení orientovaný přístup
v poradenství a terapii (160 h)
Pro koho je výcvik určen?
Pro psychoterapeuty, poradce, sociální pracovníky, lékaře, klinické
psychology, pedagogy, duchovní, kouče a další pomáhající profesionály.
Co se na výcviku naučíte?
Výcvik je zaměřen na základní dovednosti přístupu zaměřeného na řešení a
základní principy tohoto způsobu práce. Účastníci výcviku si je mohou
osvojovat a vytvářet si vlastní způsob práce, který bude založen na principech
tohoto přístupu, na jejich schopnostech a zároveň bude užitečný pro klienty.
Vybraná témata:
• Principy přístupu zaměřeného na řešení (SF)
• Připojování ke klientovi
• Reflektování
• Rozvíjení vize preferované budoucnosti a dojednávání cílů
• Práce se zdroji
• Rozvíjení výjimek
• Práce se škálami
• Experimenty/ domácí úkoly
Termín zahájení: Výcvik otevíráme každý rok na podzim, aktuální
termíny jsou vždy uvedeny na www.dalet.cz/vzdelavani-aktualni.php.
Místo konání: Olomouc, Kubíčkova 19 (asi 5 min. od Náměstí republiky).
Metody výuky:
• přednášky – výklad určitého tématu doplněný příklady z praxe
• praktický trénink dovedností – cílené procvičování konkrétních
dovedností v malých skupinkách pod dohledem lektorů a reflexe
• zážitkové lekce – učení zážitkem
• symposion – moderovaná diskuse ve skupině nad teoretickými tématy
Počet účastníků: Max. 20 (učí vždy dva lektoři).

DALET z.s.
terapie, koučování, vzdělávání,
supervize

Kontakt:
Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D.,
Nádražní I 697,
783 53 Velká Bystřice
E-mail: info@dalet.cz
Tel.: (+420) 732 846 211
Webové stránky:
www.dalet.cz
www.reteaming.cz
www.kidsskills.cz

Lektorský tým:
Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D. et Ph.D., PhDr. Daniel Žákovský. PhDr. Michal
Věžník, Bc. Pavel Vítek.
Cena: Celkem 25 000 Kč za osobu za celý výcvik (160 h).
Pozn.: Absolventi výcviku, kteří budou pokračovat v navazujícím výcviku, získají slevu
5000 Kč, která se odečte z první splátky navazujícího výcviku.

Akreditace: Výcvik je akreditován na MPSV ČR. Tvoří také úvodní část
komplexního výcviku, který je schválen pro zdravotnictví (ČPS). Účastníci
rovněž splní sebezkušenostní část mezinárodní certifikace Reteaming kouče.
Jak se přihlásit?
Na výcvik je možné se přihlašovat průběžně. Kapacita výcviku je omezená, rozhoduje
pořadí přihlášení. Přihláška a pokyny k přihlašování jsou k dispozici na
http://www.dalet.cz/vzdelavani-prihlaska.php.

