Komunitní výcviková smlouva
v rámci sebezkušenostní části výcviku SUR
(komunita RUCH)
1. Do pětiletého, hlubině a dynamicky orientovaného psychoterapeutického
výcviku vstupuji z vlastní vůle, motivován (a) snahou rozpoznat, vytvářet a posílit
svůj osobnostní a terapeutický potenciál. V tomto smyslu jsem připraven (a) být
prospěšný (á) i ostatním členům výcvikové skupiny a komunity.
2. Prohlašuji, že si nejsem vědom (a) závažných okolností ve svém zdravotním,
zvláště psychickém stavu, které by byly kontraindikací psychoterapeutickému
výcviku (probíhající psychiatrická nebo psychoterapeutická léčba, neléčená
drogová či alkoholová závislost apod.) Pokud se tyto okolnosti dříve vyskytly,
uvedl (a) jsem je v životopise v rámci přijímacího řízení.

3. Respektuji doporučení nepodstoupit v průběhu výcviku další dlouhodobý
individuální či skupinový psychoterapeutický výcvik.
4. Jsem si vědom (a) toho, že v průběhu práce ve skupině i komunitě může
docházet k individuálním i skupinovým krizím. Jejich příčiny mohou spočívat
v událostech osobního života, v samotném výcvikovém procesu, ve skupinové
dynamice nebo případně v jejich vzájemném spolupůsobení.

5. Zavazuji se respektovat principy skupinové práce (viz Příloha 1).
6. Beru na vědomí, že celkové hodnocení bude obsaženo v rámci závěrečného
„OSVĚDČENÍ“, a to v některém z následujících odstupňování:
 absolvoval (a) s úspěchem
 absolvoval (a)
 zúčastnil (a) se v počtu X hodin
S osvědčením se stupněm „zúčastnil se v počtu X hodin“ nemohu dosáhnout na
tzv. velký certifikát za komplexní psychoterapeutický výcvik.
7. Beru na vědomí pravidlo 80 % účasti - při celkové pětileté účasti nižší než 80%
nemám nárok na získání prvního stupně.
8. Zavazuji se k naprosté mlčenlivosti vůči skutečnostem, které se týkají informací
(ústních i písemných) ze skupinového a komunitního dění. Mlčenlivost je
závazná pro všechny účastníky výcviku, výcvikový tým, supervizory a případné
externí lektory.

9. Zavazuji se uhradit stanovené roční částky za výcvik vždy k 1.6. V případě
odstoupení z výcviku nemám nárok na navrácení uhrazené částky za probíhající
rok.
10. Jsem si vědom (a) toho, že předčasné ukončení výcviku může mít negativní
důsledky nejen pro mne, ale vzhledem k vytvořené skupinové dynamice, i pro
další účastníky psychoterapeutického výcviku.

11. Poskytuji souhlas se zpracováním osobních dat v souvislosti s tímto výcvikem a s
vědomím, že s nimi bude zacházeno v souladu s požadavky GDPR.
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