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"Proč se konflikty dějí ve skupinách?"  Jednou z možných odpovědí  je pohled na konflikty,  jako pokus 

skupiny  o  svůj  další  rozvoj  a  větší  sebeuvědomění.  Konflikty,  někdy  zdánlivě  banální,  někdy  těžké,  jsou 
příležitostí  pro  poznání  sebe  i  druhých  a  k  prohloubení  vzájemného  kontaktu,  mohou  být  branou  k 
tvůrčímu potenciálu.  

Dvoudenní  workshop  je  určen  pro  profesionály  I  laiky,  kteří  pracují  se  skupinami  v  nejrůznějších 
oblastech  (vzdělávání, občanská sdružení, organizace, korporace, terapeutická zařízení, sociální péče). Na 
seminář  navazuje  jednoletý  výcvik  ve  facilitaci  a  v  práci  se    skupinami,  jehož  začátek  plánuje    IPOP  ve 
spolupráci s Asta Facilitation na únor 2011. 

Transformace  skupiny  v  konfliktu  vyžaduje  zvláštní  druh  vnitřní  reflexe  (innerwork),  která  může 
facilitátory  skupinového dění   proměnit v moudré  stařešiny, kteří mají  schopnost  zůstat přítomní v ohni 
konfliktů a doprovázet  konfliktní směry ve skupinovém poli. V rámci tohoto semináře budeme:  

 
• společně experimentovat a “hrát si” s využitím inovativních metod facilitace (zvuk, pohyb, výtvarné 

prostředky a drama).  
• "sedět v ohni"  ‐ pěstovat vyváženost a schopnost  facilitovat skupinové dění  i uprostřed chaosu a 

neznáma 
• zkoumat a rozvíjet všímavost vůči  souvislostem mezi osobním procesem jednotlivce a kolektivním 

procesem skupiny 
• rozvíjet postoje a dovednosti  jak  intervenovat v obtížných situacích ve skupinách, včetně horkých, 

vyhrocených okamžiků 
• učit se metody k udržitelné recyklaci energie konfliktů. 
Budeme  využívat  integrující  přístup  založený  na  učení  se  a  zkoumání,  který  oceňuje  emocionální, 

intelektuální, duchovní, kreativní a sociální dimenze lidského potenciálu i kulturní rozmanitost. 
Náš  přístup  je  založen  na  paradigmatu  zvaném worldwork  (Arnold Mindell)  a  na  principu  'hluboké 

demokracie':  myšlence  podle  níž  trvale  udržitelné  vztahy  a  pospolitost  závisí  na  naši  rozmanitosti  a 
interakci  všech  částí  našich  zkušeností.  Naučíme  se,  jak  pomocí  tvořivého  přístupu  k problémům  a 
vyrušením můžeme vnést uvědomění a vývoj do našich vztahů i společnosti, místo toho, abychom jim byli 
vydáni na milost. 
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O lektorech: 
 Anup  Karia  Dipl.  PW. &  Stanya  Studentova Mgr.  Dipl.PW  (Londýn, UK)  jsou 
procesově  orientovaní  psychologové,  organizační  konzultanti  a  akreditovaní 
psychoterapeuté  pracující  v  oblasti  lidských  zdrojů  a  organizačních  změn. 
Založili  Asta  Facilitation  http://www.astafacilitation.net/,  aby  vnesli  svou 
vášeň pro skupiny do práce s oragnizačními týmy a společnosti  ohledně témat 
spojených s podporou změn, řešení konfliktů, vůdcovství, týmového rozvoje   a 
multikulturní komunikace. Mají bohatou    zkušenost  s vedením  terapeutických 
skupin,  výcvikem  a  supervizí  terapeutů  a  facilitátorů.  Jsou  členy  vzdělávacího 
institutu v RSPOP United Kingdom. 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum:   pátek 12. listopadu (17:00 – 20:00) 

  Sobota 13. listopadu (10:00 – 18:00) 

  Neděle 14. listopadu (9:00 – 13:00) 

Cena:     a) 2 700 Kč pro studenty/ky a ženy na mateřské  
b) 2 800 Kč – přihláška a záloha 500 Kč do 20. října 
c) 3 050 Kč ‐ přihláška a záloha 500 Kč po 20. říjnu 
 

Místo: Školská28: komunikační prostor, ul. Školská 28, Praha 1 

Jazyk: Seminář bude v anglickém jazyce s překladem. 
 

V případě zájmu kontaktujte: Institut procesově orientované práce, Mgr. Tomáš Málek,  

Autorkou úvodního obrazu Oheň je Alena Skalická 
 

email: kurzy@processwork.cz, tel.: 723 305 282  

Pozn. Účastníky přijímáme podle data závazného přihlášení, v případě zájmu si proto prosím včas zajistěte své 
místo. Děkujeme. 
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