
„Nevím, co potřebuji v konzultaci 
udělat. Moje vědění se zaměřuje na 
poskytování pomáhajícího prostoru.“ 

(Peter Szabó) 

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

 

Dr. Peter Szabó, MCC 
(SolutionSurfers, Švýcarsko) 

 
O lektorovi:  
Peter Szabó je světově uznávaný kouč a trenér, v současnosti patří k nejvýraznějším 
představitelům přístupu zaměřeného na řešení v oblasti koučování. Společně s Insoo Kim Berg 
napsali klasickou knihu „Brief Coaching for Lasting Solutions“. Společně s Danielem Maierem 
založili institut SolutionSurfers a napsali knihu Coaching Plain and Simple. Peter zároveň mnoho let 
působil v ICF (Mezinárodní federace koučů) v akreditační komisi a je garantem jediného 
koučovacího výcviku v přístupu zaměřeném na řešení s nejvyšší certifikací ICF (ACTP). Peter vede 
workshopy po celém světě, je známý svým důrazem na jednoduchost, tvořivost a zdroje klientů..  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Termín: 23. – 24. 5. 2018 (2 dny/ 16h); Začátek: 23. 5. v 9:00 h. 
 
Místo konání:  Olomouc, Biskupské nám. 2 (budova Arcibiskupské kurie, v 
těsné blízkosti Arcibiskupského paláce). 
 

Pro koho je seminář určen?  
Pro kouče, poradce, klinické psychology, psychoterapeuty, sociální 
pracovníky, pedagogy, 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 

Užitečný rozhovor vedený v rámci přístupu zaměřeného na řešení v různých 
kontextech má několik jednoduchých principů. Tento seminář se bude 
zaměřovat na některé z nich. Workshop bude zaměřen velmi prakticky, 
součástí budou živé konzultace a trénink dovedností.  
 
Témata: 
• principy terapie zaměřené na řešení 
• jednoduchost a minimalismus při vedení rozhovoru 
• schopnost „nechat zazářit klienta“ 
• místo práce na problému klienta práce společně s klientem 
• umění důvěřovat zdrojům klienta 
• jak místo „intervencí“ nebo „rad“ otevírat prostor pro řešení klienta 
• živé konzultace a intenzivní praktický trénink 

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. 
 
Jak se přihlásit?  
Vyplněnou přihlášku a úhradu  platby  je třeba podle pokynů v přihlášce provést     
do 15.  4.  2018. Kapacita semináře je omezená, rozhoduje pořadí přihlášení. 
Přihláška je k dispozici na www.dalet.cz  v sekci „vzdělávání“.   

UŽITE ČNÉ POMÁHAJÍCÍ ROZHOVORY  
ZAM ĚŘENÉ NA ŘEŠENÍ 


