Ze světa ke kuchyňskému stolu
Ochutnávka práce se skupinou s využitím procesově orientovaného přístupu a tvořivých metod
Jednodenní zážitkový a experimentální workshop se Stáňou Študentovou 9. prosince v Praze

Ze světa ke kuchyňskému stolu
Jednodenní zážitkový a experimentální workshop, ve kterém se:
• dozvíte základy procesového přístupu k facilitaci skupin;
• budete mít možnost experimentovat s kreaNvními technikami;
• budete mít příležitost si uvědomovat propojení mezi osobním životem a problémy
s kolekNvní historií a společenským kontextem.
Workshop je založen na metodě Worldwork, kterou vypracovali Arnold Mindell a
kolegové. Je to metoda založená na uvědomování si, která kombinuje psychologii,
spiritualitu, kvantovou fyziku a prapůvodní modrost do jednoho paradigmatu, které
slouží k pochopeni a facilitaci individuální a kolekNvní změny. Worldwork je aplikace
procesově orientovaná psychologie (POP) v práci s malými i velkými skupinami v
různých kontextech – od týmů v organizacích, veřejných shromáždění po malé
skupiny a rodiny.
Přineste si s sebou otevřenou mysl a zájem o nové způsoby. Těšíme se na Vás.

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. V České republice vede výcvik v POP, který je
organizovaný InsNtutem procesově orientované práce (IPOP).
Ve své soukromé praxi pracuje jako psychoterapeutka a
školitelka v oblasN tvořivosN 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". Je také
konzultantkou pro organizační týmy v oblasN týmového rozvoje
a řešení konﬂiktů. Jejím zájmem je přinášet uvědomění do
tvořivosN a různorodosN v každodenních situacích.

Místo konání: Praha (bude upřesněno)
Termín: sobota 9. 12. 2017, 9:30 – 17:30
Cena:
1 700 Kč přihlášení a úhrada kurzu do 10. 11. 2017
1 800 Kč přihlášení a úhrada kurzu do 30. 11. 2017
1 900 Kč přihlášení a úhrada kurzu do 9. 12. 2017
Nabízíme omezený počet dotovaných míst pro studenty,
seniory a matky/otce na mateřské/rodičovské dovolené.
Pro více informací pište na kurzy@processwork.cz
Registrace: Vyplňte, prosím, přihlašovací formulář zde.
Přihlášení je platné po uhrazení kurzovného. Seznamte se,
prosím, také s našimi storno podmínkami.
Kontaktní osoba: Anna Ryvolová, 776 688 922

