SUPERVIZNÍ KEMP 26. – 28. června 2020
Tři dny práce studentů v pokročilé fázi studia procesové práce s konkrétními klienty, pod supervizí
Ivana Verného, M.D. & Dipl. PW.

V rámci supervizního kempu bude příležitost intenzivně supervidovat
svou práci s klienty tzv. naživo: 20 - 25 minut práce, plus zpětná vazba.
Tento rok se bude pracovat v jedné skupině a po večeři bude Ivan
Verný pracovat s 1-2 účastnicemi/ky a diskutovat intervence.
Srdečně zváni jsou účastníci/e kurzů, které organizuje IPOP, aby jako
„klienti/klientky“ přijeli na jeden nebovíce dní. Klienti budou moci
pracovat na svém tématu a současně se rovněž učit z pozorování a
diskuse prací jiných.
Supervidovaní jsou studentky a studenti české školy procesově
orientované práce, a to 1. a 2.výcvikové kohorty.
Superkemp se uskuteční v krásném okolí kolem centra

http://www.donitra.cz/

Ivan Verný, M.D.
& Dipl. PW.

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: 26. – 28. června 2020 (pátek – neděle, začátek v pátek
cca 10:00, zakončení v neděli cca 17:00)
Cena:
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

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.

Registrace: Vyplňte prosím přihlášku.
Kontaktní osoba: Anna Ryvolová, 776 688 922,
kurzy@processwork.cz

