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Dovolujeme si Vás pozvat na kurz

Zvládání obtížných situací při
spolupráci s klientem I.
 Stručný obsah a náplň kurzu:
Kurz je založen na nácviku jednotlivých situací, které mohou být pro pracovníka obtížné.
Například práce s klientem naplněným smutkem, radostí, agresivitou, apatií, atd.
Dále pak bude tematizována práce s klienty, kteří jsou pro pracovníka iritující, a práce v
situaci, kdy se pracovník sám ocitnul v obtížné životní chvíli a je nucen poskytnout službu
klientovi.
Témata krizové intervence jsou již mimo rámec tohoto kurzu, ale závěry z tohoto kurzu
mohou být použity i při práci v krizových situacích.
Primárním účelem kurzu není předat nějaké knižní znalosti, ale nabídnout prostředí k
nalezení vlastních potenciálů zvládání obtížných situací každému z účastníků.
V rámci teoretické části, která bude vždy navazovat na část praktickou budou představeny
základní teoretické principy práce čerpající především z psychoterapeutických přístupů
satiterapie a pesso-boyden psychomotorické psychoterapie.
Kurz je určen pro pracovníky, kteří si chtějí vyzkoušet zvládání obtížných situací při práci s
klientem a najít vlastní, specifickou cestu jejich adekvátního řešení.
 Lektoři:
Mgr. Michal Horák pracuje jako psychoterapeut, supervizor a pracovník linky důvěry.
Daniel Kaucký, DiS. působí jako dlouholetý vedoucí rehabilitace Fokusu Praha,
psychoterapeut a supervizor

 Kurz pro Vás připravuje a realizuje Centrum pro vzdělávání a supervizi  Lidická 50, 658 12 Brno
 mail to: vzdelavani@modralinka.cz  web: www.vzdelavani.modralinka.cz
 tel./fax: 549 216 141  mobil: 602 686 646 (po – čt: 9:00 – 13:00 hod.)

 Další informace



Hodinová dotace kurzu je 25 hodin
Místo konání kurzu: Brno

Na kurz je možné se přihlásit prostřednictvím e-mailu na adresu vzdelavani@modralinka.cz. S ohledem na
povahu kurzu je velikost skupiny kapacitně limitována. Chcete-li si zajistit místo v kurzu, přihlaste se, prosíme,
co nejdříve. Aktuální kontakty a další informace o kurzech naleznete na www.vzdelavani.modralinka.cz
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