SUPERVIZNÍ KEMP
Tři dny práce studentů v pokročilé fázi studia procesové práce s konkrétními klienty, pod supervizí
Ivana Verného, M.D. & Dipl. PW. a Mgr. Stáni Študentové, Dipl. PW

V rámci supervizního kempu bude příležitost intenzivně supervidovat svou
práci s klienty tzv. naživo. Paralelně se bude pracovat ve dvou skupinách,
každá s jedním supervizorem, a nebo společně.
Supervizní kemp 2019 je otevřen pro studenty české školy procesověorientované práce (aktuální výcvik Diploma a Foundation), a zároveň pro
studenty stejného směru ze Slovenska a dalších zemí.
Současně jsou srdečně zváni i účastníci kurzů, které organizuje IPOP, aby jako
"klienti" přijeli, třeba jen na 1 den na otočku a nebo i na více dní. Klienti budou
moci pracovat na svém tématu a současně se rovněž učit z pozorování a
diskuse prací jiných.

Ivan Verný, M.D. & Dipl. PW.

Psychiatr a psychoterapeut s privátní praxí v Curychu,
certiﬁkovaný supervizor. Učí procesovou práci v rámci
výcviků v Bratislavě, Praze a Curychu. S vášní kombinuje
různé metody a odhaluje lidské poklady. Procesovou práci a
systemické konstelace učí od roku 1990 a od roku 1994 vede
mužské skupiny. Rád objevuje vlastní i cizí hranice, které jsou
často deﬁnovány plachostí nebo strachem. Neutuchající
zvědavost ho vede k novému učení, např. jízda na
islandských koních nebo hraní na Hang.

Mgr. Stáňa Študentová 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.
Ve své soukromé praxi pracuje jako psychoterapeutka,
facilitátorka a školitelka v oblas) tvořivos), extrémních stavů
vědomí a osobního rozvoje. Je supervizorkou pro studenty,
klinické pracovníky a pro manažery v neziskových organizacích.
Podílela se na publikování sborníku esejí o vnitřní práci "Far in Far
out“. Jejím zájmem je přinášet uvědomění do tvořivos) a
různorodos) v každodenních situacích.

Kde: DoNitra, Osinalice 24, 277 21 Liběchov - bývalý statek nedaleko od Prahy.
Ubytování je ve vlastních spacácích v jednoduchých podmínkách kamenného
domu. Spát se bude na pokojích po vícero (genderově odlišené pokoje).
Pokud máte raději soukromí, je možné na zahradě stanovat.
Kdy: 14. – 16. června 2019 (pátek – neděle, začátek v pátek cca 10:00,
zakončení v neděli cca 17:00)
Cena:
a) 1 den pro supervidovaného studenta/ku 2 000 Kč (studen) Diploma a
founda)on výcviku)– zahrnuje roli supervidovaného, vegetariánskou stravu a
příspěvek na provoz domu (místnost, energie, úklid)
b) 1 den pro klienta/ku 1 200 Kč – zahrnuje roli klienta, vegetariánskou stravu a
příspěvek na provoz domu (místnost, energie, úklid)
Hradí se zvlášť: Ubytování: 150 Kč /noc
Min. počet dní pro supervidovaného studenta/ku: 2 celé dny
Min. počet dní pro klienta/ku: není stanoven
Registrace: Vyplňte prosím přihlášku.
Kontaktní osoba: Anna Ryvolová, 776 688 922, kurzy@processwork.cz

