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Městská knihovna v Praze
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CYKLUS PŘEDNÁŠEK ZA HRANICE PROCESOVÉ PRÁCE

KreaEvní techniky a intervence v koučování
večerní přednáška a diskuse s Annou Audrlickou a Andreou Jarolímovou
V našich praxích mnohdy narážíme na limity našich dosavadních nástrojů a postupů, a tak hledáme
inspiraci v jiných metodách, školách a přístupech. Jakožto studentky dlouhodobého výcviku v procesově
orientované psychologii bychom rády nabídly trochu teorie a několik cvičení, které používáme v rámci našeho
koučování s klienty. Speciﬁcky se chceme podělit o metodu vnitřní práce, kterou používáme jako přípravu na
setkání s klientem. Zároveň budeme mluvit i o tom, jak překračovat vlastní hranice a být odvážnější, abychom
klientovi umožnili přístup k vlastním zdrojům, snům a možnostem. Závěrem bychom se rády podělily o některé
koncepty procesové práce, které nejčastěji používáme (primární a sekundární proces, úrovně vnímání, sledování a
ampliﬁkace signálů).
Budeme se těšit na setkání s Vámi.

Mgr. Anna Audrlická

Ing. Andrea Jarolímová
Andreu baví prozkoumávat s klienty cesty k
realizaci jejich přání, získávání energie "jít do
toho" a radost, když se jim to podaří. Jejich
nadšení a energie jsou nakažlivé :-) Koučování
vnímá jako způsob práce s klientem, který se
zaměřuje na budoucnost a na poziVvní změnu,
na objevování nepoznaného prostoru, otevírání
dveří a poznávání nových cest. Je studentkou
dlouhodobého výcviku v procesově orientované psychologii, výcvik v koučování
absolvovala v rámci Erickson College. Profesně se věnuje HR, zejména rozvoji a
vzdělávání zaměstnanců, a koučuje.

Anna vystudovala sociální a pastorační práci na
ETF UK a Řízení a supervizi na FHS UK v Praze.
Absolvovala mj. výcvik ve facilitaci konﬂiktů,
výcvik v koučování, je studentkou dlouhodobého
výcviku v procesově orientované psychologii. Přes
deset let se těší z prolínání práce v neziskové a
komerční sféře, takže už trochu zná radosV i úskalí
obojího. V Sociální klinice pracuje jako ředitelka a má na starosV každodenní chod
a rozvoj projektu. A těší ji to.

Počet míst je omezený, doporučujeme zájemcům rezervovat si místo na info@processwork.cz.
Všechny nevyužité rezervace se 5 minut před začátkem přednášky ruší.
Dopravní spojení - Metro A - Jiřího z Poděbrad, nebo Tram 10, 16 - zastávka Vinohradská vodárna.

InsVtut procesově orientované práce (IPOP), www.processwork.cz.
ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze, www.mlp.cz.

