
„Až poté, co slyšíme odpověď, 
zjišťujeme, jakou otázku jsme 

položili.“ (Harry Korman) 

 
Vážené kolegyně, vážení kolegové,  
dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář,  
který povede zahraniční hostující lektor  
 

 

Harry Korman, M.D. 
(SIKT, Švédsko) 

 
O lektorovi:  
Harry Korman je jedním z nejvýraznějších představitelů přístupu zaměřeného na řešení 
v současnosti, pracuje jako psychiatr a psychoterapeut s více než 30-letou praxí s různými cílovými 
skupinami (rodiny, mladiství, děti, uživatelé drog…), úzce spolupracoval se Stevem de Shazerem a 
Insoo Kim Berg, založil institut SIKT (www.sikt.nu) v Malmö (Švédsko), je spoluautor (se Stevem 
De Shazerem, Insoo Kim Berg a Yvonne Dolan) významné knihy „More than miracles“ (2007; česky 
„Zázračná otázka“ 2011), knihy o práci s lidmi závislými na heroinu „Talk about miracle!“ a mnoha 
dalších odborných publikací, vede workshopy po celém světě a je znám pro velmi praktický a 
zábavný styl výuky.   
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Termín: 2. – 3. 10. 2018 (2 dny/ 16h); Začátek: 2. 10. v 9:00 h. 
 
Místo konání:  Olomouc, Biskupské nám. 2 (budova Arcibiskupské kurie, v 
těsné blízkosti Arcibiskupského paláce). 
 

Pro koho je seminář určen?  
Pro lékaře, klinické psychology, psychoterapeuty, poradce, sociální 
pracovníky, pedagogy, kouče, duchovní a další pomáhající profesionály.   
 

Co se na semináři naučíte?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DALET  
terapie, koučování, vzdělávání, 
supervize  
 
Kontakt:  
Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D.,  
Nádražní I 697,  
783 53 Velká Bystřice  
 
E-mail: info@dalet.cz  

Tel.: (+420) 604 736 465 
Web:  
www.dalet.cz  

www.reteaming.cz 

Seminář se zaměřuje na využité terapie zaměřené na řešení při práci s lidmi, 
kteří se potýkají s různými závislostmi (na drogách, alkoholu apod.). 
Workshop bude zaměřen velmi prakticky, součástí budou živé konzultace a 
trénink dovedností.  
 
Témata: 
• principy terapie zaměřené na řešení 
• zásady práce s lidmi trpícími závislostmi 
• práce s preferovanou budoucností 
• využití škál 
• práce s výjimkami a experimenty 

 
Tlumočení z angličtiny je zajištěno. 
 

Cena: Celkem 2 900 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 AKP. 
 
Jak se přihlásit?  
Vyplněnou přihlášku a úhradu  platby  je třeba podle pokynů v přihlášce provést     
do 15.  9.  2018. Kapacita semináře je omezená, rozhoduje pořadí přihlášení. 
Přihláška je k dispozici na www.dalet.cz  v sekci „vzdělávání“.   

TERAPIE ZAM ĚŘENÁ NA ŘEŠENÍ  
PŘI PRÁCI S LIDMI ZÁVISLÝMI NA DROGÁCH  

 


