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

 
 

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

 

Harry Korman, M.D. 
(SIKT Malmö, 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) a mnoha dalších odborných publikací, vede workshopy po celém světě a je 
znám pro velmi praktický a zábavný styl výuky. V ČR již vedl workshop o možnostech spolupráce 
s „nespolupracujícími klienty“, který vzbudil velmi pozitivní ohlasy účastníků (viz. 
www.dalet.cz/reference.php)  
. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Termín: 5. – 6. 6. 2012 (2 dny/ 16 h); Začátek: 5. 6. v 9:00 h. 
 
Místo  konání:  Olomouc, Jungmannova 25 (asi 5 min. pěšky od vlakového 
nádraží). 
 

Pro koho je seminář určen?  
Pro psychoterapeuty, sociální pracovníky, rodinné poradce, klinické 
psychology, life kouče, rodinné mediátory 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) 732 846 211  
Web:  
www.dalet.cz  

www.reteaming.cz 

www.dalet-ckt.cz  

Seminář se zaměřuje na uvedení do přístupu zaměřeného na řešení a na jeho 
aplikaci při práci s rodinami. Workshop bude zaměřen velmi prakticky, 
účastníci budou moci sledovat lektora při práci (video nebo živá konzultace) 
a budou si moci jednotlivé věci zkoušet. 
Témata: 
• Principy a hlavní metody přístupu zaměřeného na řešení (SF) 
• Jak se zaměřit na řešení v konzultacích s páry nebo celými rodinami 
• Jak vytvořit společné cíle a definovat malé kroky vpřed 
• Jak přejít od neproduktivního obviňování k rozvíjení řešení 
• Obtížné situace při práci s páry a rodinami (např. neochota ke 

spolupráci, konflikty, složitý kontext…) a možnosti zacházení s nimi  
• Využití SF v kontextu práce s rodinami s ohroženými dětmi (OSPOD, 

sanace rodiny, náhradní rodiny…) 
 

Tlumočení z angličtiny je zajištěno. 
 

Cena: Celkem 2 900 Kč za osobu za celý dvoudenní kurz. 
 
Akreditace: Kurz je akreditován na MPSV ČR. 
 
Jak se přihlásit?  
Vyplněnou  přihlášku  a  úhradu  platby  je  třeba podle pokynů v přihlášce provést 
do 20.  5.  2012. Kapacita semináře je omezená, rozhoduje pořadí přihlášení. 
Přihláška je k dispozici na www.dalet.cz  v sekci „vzdělávání“.   

Přístup zaměřený na řešení a jeho využití 
při práci s rodinami  


