VÝROČNÍ ZPRÁVA
2020

ÚVODEM
Rok 2020 si budeme asi všichni pamatovat kvůli jeho nečekanému vývoji. Pandemie,
lockdowny, nejistota. Přesto se nám podařilo několik úspěšných akcí ještě před
začátkem „COVID-režimu“. Potom jsme, jako všichni, začali bruslit na hraně možného
a dovoleného, rušilo se, plánovalo, a zase rušilo. Online svět nám přinesl možnost
jiného druhu spojení, jiných druhů dialogů, jež nám ve své kvantitě a odlišné kvalitě
možná někdy připadaly únavné a neosobní, přesto jsme pořád mohli být ve spojení a
v rozhovoru. Nezbývá, než být vděční i za tohle, rok 2020 v tichosti vyprovodit z
kalendáře a přát si lepší zítřky.

2

AKCE ROKU 2020
Úvod do teorie a praxe Otevřeného dialogu
Tento dvoudenní kurz s akreditací MPSV jsme uspořádali 30. a 31. 1. 2020 poprvé
pro veřejnost a to na brněnském Úvoze v lektorské dvojici Pavel Nepustil a Lucia
Ukropová. Akce se zúčastnily různé brněnské týmy z oblasti duševního zdraví (Fokus
Vysočina, CDZ Brno Práh a další).

Trenérský výcvik v Otevřeném dialogu v Helsinkách
Ve finských Helsinkách v únoru skončil tříletý trenérský a supervizní výcvik v
Otevřeném dialogu (Dialogical approaches in couple and family therapy Psychotherapy trainers training), který úspěšně absolvoval také Pavel Nepustil.
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Výcvik v multidisciplinárním přístupu při pomoci
rodinám (Projekt Erasmus +)

Od začátku roku jsme realizovali tříletý projekt s názvem „Multidisciplinary support
of positive changes within families in difficult situations“ s partnerskou organizací
Inštitút dialogických praxí, Katolíckou univerzitou v Ružomberku a se zahraničními
mentory Loekem Schoenmakersem a Benem Furmanem. Jednalo se o pilotní výcvik v
multidisciplinárním přístupu k rodinám. Tým složený z lektorů ze Slovenska, Česka,
Finska a Nizozemí v jeho průběhu zajistil workshopy na téma interpersonální
spolupráce s dítětem a rodinou, zapojování peer pracovníků do týmů, rozvoje
multidisciplinárních týmů, vztahové praxe, a součástí byl i akční výzkum. Výcvik
skončí v květnu 2022. Z našeho týmu se lektorsky zapojili Přemysl Ulman, Igor Nosál
a Pavel Nepustil.
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Slyšení hlasů
Spřátelená organizace Slyšení hlasů se na nás i v roce 2020 obrací jako na možné
facilitátory setkání celostátní iniciativy Slyšení hlasů. Rádi přijímáme! Skupiny fungují
v několika městech: Praze, Havlíčkově Brodě, Brně, Strakonicích, Hradci Králové, v
Plzni. Lednové setkání hostila právě plzeňská organizace Ledovec. Začíná se plánovat
formalizace zatím neformálního uskupení Slyšení hlasů.

Ledovec (Plzeň, 21. 1. 2020), facilitace - Petra Detersová, Lucia Ukropová

Letní setkání facilitátorů
skupin

lidí

slyšících

hlasy. Tady se už rýsuje
Spolek Slyšení hlasů a
rozdělují

se role

pro

organizaci konference v
roce 2021.

Káznice
(Brno, 23. 7. 2020)
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Možnosti dialogu 2020 / 2021
Po dvouleté přestávce pokračujeme v organizaci úspěšného vzdělávacího ročního
programu v kolaborativně-dialogické praxi s akreditací MPSV a mezinárodním
certifikátem od International Certificate in Collaborative-Dialogic Practices Network.
Zbrusu nový facilitační tým tvoří Přemysl Ulman, Pavel Nepustil a Veronika
Smaženková. https://www.moznostidialogu.cz/
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Trénink v Otevřeném dialogu pro Fokus Praha - CDZ Podskalí
Na podzim roku 2020 jsme zahájili roční trénink pro Centrum duševního zdraví v
pražském Podskalí. Tým nás oslovil se záměrem zintenzivnění vlastní práce
s rodinami a zájmem vyzkoušet si síťová setkání v duchu Otevřeného dialogu. Hlavní
lektorská dvojice byli Pavel Nepustil a Lucia Ukropová, na závěr se přidal Stanislav
Matoušek.
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Základní trénink v Otevřeném dialogu (běh 3)
Zahájili jsme další, již 3. běh ročního tréninku v „Otevřeném dialogu”. Období covidu
nám zkřížilo plány a jeho začátek jsme posunuli na leden 2021. Během roku 2020
jsme ale pilně pracovali na jeho přípravách: ladili jsme nástroje a rozdělovali si role v
rámci nového lektorsko-organizačního týmu. Rok nám poskytl dostatek prostoru
zorganizovat s každým přihlášeným účastníkem v online prostoru seznamovací
rozhovor. V lektorsko-organizačním týmu působili: Werner Schuetze, Martin Novák,
Dita Henzl, Lucia Ukropová a Stanislav Matoušek.
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Na viděnou v roce 2021, přátelé. Snad už naživo!
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