SUR, Institut pro vzdělávání v psychoterapii, z.s.
Nový psychoterapeutický výcvik Institutu SUR
V rámci autorizovaného programu vzdělávání v psychoterapii Institutu SUR otevíráme v r.
2017 další komplexní psychoterapeutický výcvik - komunitu SUR-K5, kterou povede Doc.
MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.
Program komplexního vzdělávání v psychoterapii Institutu SUR se opírá o tři pilíře:
sebezkušenostní výcvik, teorie, supervize.
1) Sebezkušenostní výcvik
Rozsah cca 600 výcvikových hodin během pěti let (ročně 1 týden, 2 skupinové víkendy a 1
prodloužený komunitní víkend). Cena 170 Kč/v.hod., v případech hodných zvláštního zřetele
sazba 80%.
Nová komunita je otevřená ékařům, psychologům a dalším pracovníkům „pomáhajících profesí“
s VŠ vzděláním zdravotnických či humanitních směrů nebo minimálně se SŠ/VOŠ vzděláním a
praxí v oboru nebo dokončujícím studium, ve věku od 23 let, působícím ve státním, soukromém i
nestátním neziskovém sektoru, ve zdravotnictví i mimo něj. Komunita není zaměřená na žádné
specifické téma, např. na adiktologii nebo léčbu psychóz; SUR usiluje o kvalitní odbornou
přípravu pro práci v jakémkoliv okruhu lidských problémů.
Výcvikový tým komunity: Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. (vedoucí), Mgr. Martina
Kukolová, PaedDr. Martina Richterová Těmínová, Mgr. Jarmila Tolimatová, MUDr. Pavel Bém,
PhDr. Jiří Libra, PhDr. Petr Moos.
Výcvik má základní psychodynamické zaměření s integrací některých dalších uznávaných
psychoterapeutických přístupů. Probíhá podle pravidel Institutu SUR, autorizovaného v ČR a
uznávaného Evropskou asociací pro psychoterapii, řídí se platnými vnitřními, národními i
mezinárodními etickými standardy a je řádně supervidován.
2) Teoretické vzdělávání
Po dokončení 2.roku sebezkušenostního výcviku mohou účastníci nastoupit do kursu
teoretického vzdělávání (Školička SUR). Informace o současném běhu Školičky viz www.sur.cz
/sekce Účastníci).
3) Supervize
Pro úplné ukončení komplexního programu SUR se požaduje 100 hodin supervize vlastní
psychoterapeutické či terapeuticko-poradenské práce absolventa sebezkušenostního výcviku
podle pravidel Institutu SUR (viz www.sur.cz /sekce Účastníci).
Přihlášky (viz formulář ke stažení) prosíme e-mailem na adresu kamil.kalina@lf1.cuni.cz
neprodleně poté, co si přečtete tuto anotaci. Čtěte též informace pro zájemce (viz dokument ke
stažení).
Přijímací řízení se uskuteční v září/říjnu 2017, první výcvikové setkání předpokládáme
v listopadu/prosinci 2017.

Přihlášky a informace:
Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.
1.místopředseda SR SUR, vedoucí výcvikového týmu
Pracovní adresa:
Klinika adiktologie 1. LF a VFN
Univerzita Karlova v Praze
Apolinářská 4, 128 00 Praha 2
kamil.kalina@lf1.cuni.cz
Pracovní mobil (+420) 731 249 809
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