
Vstávej semínko …
úvod do procesově-orientovaného přístupu

Jednodenní workshop 12. června 2021 se Stanou Studentovou

Forma: Online, platforma Zoom
Kdy: 12. června 2021

10.00 -13.30 15.00 - 17.00

Cena: 
1 700 Kč přihlášení a úhrada kurzu do 1. 5. 2021
1 900 Kč přihlášení a úhrada kurzu do 11. 6.  2021

Nabízíme omezený počet dotovaných míst pro ty, kteří 
ho s ohledem na svou životní situaci potřebují. Pro více 
informací pište na kurzy@processwork.cz

Registrace: Vyplňte, prosím, přihlašovací formulář
Přihlášení je platné po uhrazení kurzovného. 

Kontaktní osoba:
Standa Háša, kurzy@processwork.cz.

Mgr. Stana Studentova Dipl. PW.
Vystudovala psychologii v Brně, poté získala diplom v 
procesové práci v  Londýně, kde je nyní členkou fakulty RSPOP 
UK a vede klinické oddělení Centra pro krizovou intervenci a 
duševní zdraví. V ČR vede výcvik v POP, který je organizovaný 
Institutem procesově orientované práce (IPOP). Ve své 
soukromé praxi pracuje jako psychoterapeutka a školitelka v 
oblasti tvořivosti a osobního rozvoje. Je supervi- zorkou pro 
studenty, klinické pracovníky a pro manažery v neziskových 
organizacích. Je také konzultantkou pro organi- zační týmy v 
oblasti týmového rozvoje a řešení konfliktů. Jejím zájmem je 
přinášet uvědomění do tvořivosti a různorodosti v 
každodenních situacích. 

V tomto jednodenním workshopu se ponoříme do podstaty procesově 
orientovaného přístupu: myšlenky, že to co nás vyrušuje nebo je problémem, 
ukrývá v sobě semínko nového vývoje a může být zdrojem.

Bezpochyby je v dnešní době kolem nás a v nás spousta toho, co nás ruší či 
způsobuje problémy. Ať už je to naše tělo, naše vztahy, nálady, návykové 
tendence nebo domácí či světové zprávy. Jaké dveře mohou tyto zážitky 
otevřít? Co o sobě díky nim můžeme zjistit?

Tento workshop je vhodný pro profesionály, kteří pracují s lidmi, nebo pro ty, 
kteří mají zájem o svůj osobní rozvoj.

Workshop se bude odehrávat virtuálně, je tedy možné, že on-line prostředí 
bude naše první vyrušení, kterým se budeme zabývat.
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