Tým Dalet společně s
Katedrou křesťanské sociální práce
Cyrilometodějské teologické fakulty UP

si Vás dovolují pozvat na odbornou konferenci

TVOŘIVÉ CESTY KE ZMĚNÁM:
přístup zaměřený na řešení v pomáhajících profesích
Termín konání:

4. října 2019, začátek v 8:30 hod (registrace od 8:00 hod)

Místo konání:

Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta,
Na Hradě 5, Olomouc

Pro koho je akce určena: pro všechny, kteří se zajímají o přístup zaměřený na řešení (solution
focused approach- dále jen SF) a chtějí se inspirovat pro další práci nebo svou prací a myšlenkami
inspirovat ostatní.
Zaměření konference: inspirativní sdílení toho, jak rozmanitě ve své praxi pracujeme v různých
kontextech s SF a jaké výsledky nám to přináší.
Hlavní hosté: Ben Furman, Peter Szabó, Klára Giertlová
Možnost aktivního zapojení: pracujete se svými klienty v duchu SF a daří se vám společně
dosahovat změn, které si klienti ve svém životě přejí? Máte zajímavé myšlenky a postřehy k práci
v SF? Fungují vám dobře konkrétní SF techniky? Řekněte o tom ostatním a inspirujte je v rámci
krátkých workshopů. Své příspěvky ve formě krátkých sdělení (v délce 10 min) nebo workshopů (v
délce 25 min) přihlašujte nejpozději do 15. června 2019 e-mailem na info@dalet.cz. Pro aktivní
účastníky je připravena sleva z účastnického poplatku.
Přihlašování: zasláním vyplněné přihlášky na info@dalet.cz.
http://dalet.cz/vzdelavani-aktualni.php u pozvánky na konferenci.

Přihlášku

naleznete

Účastnický poplatek:
Při přihlášení do:
30. června 2019
30. září 2019
Platba na místě

Aktivní účastníci konference:
1000 Kč
1200 Kč
1500 Kč

Příspěvek v délce 25 min 500 Kč
Příspěvek v délce 10 min 800 Kč

Dalet
terapie, koučování, vzdělávání, supervize
e-mail: info@dalet.cz; tel: (+420) 604 736 465
web: www.dalet.cz
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j

Program akce:
8.00 – 8: 30
8:30
8:35 – 9:30
9:30 – 10:00
10:00 – 10.15
10:15 – 11:15
11:20 – 12:20
12:20 - 13:30
13:30 – 14:30
14:35 – 16:05
16:05 – 16:20
16:20 – 17:50
17:55 – 18:00

Registrace
Oficiální zahájení
Ben Furman (workshop)
Okénko organizátorů (Dalet) – ohlédnutí za desetiletím rozvíjení přístupu
zaměřeného na řešení v ČR, organizační informace k průběhu workshopů
Coffee break
Workshopy
Klára Giertlová (workshop)
Oběd
Peter Szabó (workshop)
Workshopy
Coffee break
Workshopy
Ukončení

(Po skončení oficiálního programu se lze v případě zájmu zúčastnit neformálního posezení)
Poznánka: Témata jednotlivých workshopů budou upřesněna. V rámci bloků vyhrazených na workshopy
jsou zařazeny buď workshopy (25 min.) nebo kratší sdělení (10 min.). Program bude probíhat paralelně až
ve třech místnostech, účastníci si mohou zvolit, co je zajímá. Přihlašování na workshopy bude probíhat
v den akce v rámci registrace.
_______________________________________________________________________________________

Medailonky hlavních hostů
Ben Furman, M.D. (Helsinki Brief therapy institute, Finsko)
Ben je psychiatr, terapeut a kouč, jeden z průkopníků přístupu zaměřeného na řešení, autor a spoluautor řady
knih a článků o SF terapii. Např. „Solution talk“, „Change through cooperation: Handbook of Reteaming“,Kids´
skills in action“. Spolu s Tapanim Aholou vytvořil vlastní metodiku SF koučování (Reteaming), práce s dětmi
(Kids´skills) a utváření firemního prostředí (Twin Star a Cooperation).

Dr, Peter Szabó, MCC (Švýcarsko)
Peter patří k vůdčím představitelům koučování zaměřeného na řešení, je autorem modelu Brief Coaching a
společně s Insoo Kim Berg napsal dnes již klasickou knihu „Brief Coaching for Lasting Solutions“ a četné další knihy
a články o koučování zaměřeném na řešení.

PhDr. Klára Giertlová (Co/Man, Slovensko)
Klára je senior kouč, konzultantka a lektorka, absolventka SF výcviku „Brief Coaching for Lasting Solutions“
akreditován ICF (Peter Szabó). Má za sebou devítiletou psychoterapeutickou praxi a manažerskou zkušenost v roli
ředitelky organizace (10 let). Nyní provozuje vlastní koučovací praxi (Co/Man) a pořádá četné kurzy a výcviky
v oblasti koučování a profesního rozvoje. Je autorkou knihy „Manažovať a koučovať systemicky? Áno“.

Dalet
terapie, koučování, vzdělávání, supervize
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