„Stačí jen detailní popisy. Popisy
toho, co by mělo být, toho, co je, a
toho, co bylo. Nic víc. Čím méně toho
děláme, tím jsme efektivnější.“
(Chris Iveson)

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář,
který povede zahraniční hostující lektor

Chris Iveson, MA
(Institut BRIEF, Velká Británie)
O lektorovi:
Chris Iveson je psychoterapeut, kouč, supervizor a trenér, v současnosti patří k nejvýraznějším
představitelům přístupu zaměřeného na řešení. Společně s Evanem Georgem a Harveyem
Rattnerem rozvíjejí tento způsob práce již více než 25 let. Od počátku úzce spolupracovali se Stevem
de Shazerem, Insoo Kim Berg a dalšími průkopníky tohoto přístupu. Postupně rozvinuli vlastní
specifický styl práce zaměřený na zjednodušování, připojení ke klientovi a tvořivost. Společně také
založili Londýnský institut BRIEF, který je nyní největším vzdělavatelem v tomto přístupu v Evropě
a pravděpodobně i celosvětově. Chris je velmi oceňovaným lektorem workshopů po celém světě, je
známý svým smyslem pro humor, důrazem na praxi (živá sezení, práce s nahrávkami, praktická
cvičení) a schopností přiblížit i složité věci jednoduchým a srozumitelným způsobem.

PRÁCE S DETAILNÍMI POPISY
V TERAPII ZAMĚŘENÉ NA ŘEŠENÍ
Termín: 2. – 3. 5. 2017 (2 dny/ 16h); Začátek: 2. 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 lékaře, klinické psychology, psychoterapeuty, poradce,
pracovníky, pedagogy, duchovní a další pomáhající profesionály.

sociální

Co se na semináři naučíte?
Práce s detailními popisy tvoří základní dovednost v terapii zaměřené na
řešení. Tento seminář se bude věnovat dvěma otázkám: 1. Na co se při
detailních popisech zaměřit? 2. Jak konkrétně postupovat, aby to bylo
konstruktivní, zajímavé pro klienta i terapeuta a navíc užitečné? Workshop
bude zaměřen velmi prakticky, součástí budou živé konzultace a trénink
dovedností.
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Témata:
• principy terapie zaměřené na řešení
• význam detailních popisů v terapii zaměřené na řešení
• jednoduchost (úspornost), aneb jak minimalizovat intervenci do života
klientů a zároveň maximalizovat účinnost terapie
• práce s konstruktivními otázkami a dovednost konstruktivně naslouchat
• možnosti práce s různými cílovými skupinami klientů
• 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 a na AKP.
Jak se přihlásit?
Vyplněnou přihlášku a úhradu platby je třeba podle pokynů v přihlášce provést
do 15. 4. 2017. Kapacita semináře je omezená, rozhoduje pořadí přihlášení.
Přihláška je k dispozici na www.dalet.cz v sekci „vzdělávání“.

