SYMPOSIUM O SKUPINOVÉ PSYCHOTERAPII: PŘÍSTUPY, PRAXE, VÝCVIK
K 50. výročí výcvikového systému SUR a 101. výročí narození Jaroslava Skály
SUR, Institut pro vzdělávání v psychoterapii, z.s., vás srdečně zve na
Symposium o skupinové psychoterapii.
Symposium, pořádané k 50.výročí výcvikového systému SUR a k 101.výročí narození
Jaroslava Skály, jednoho ze zakladatelů, se bude konat
ve dnech 6.-8.3.2017
v kongresovém hotelu Jezerka, Seč.
Záměrem Symposia je zabývat se soustředěně skupinovým tématem v současné české
psychoterapii: z pohledu škol/směrů, které zde působí, z pohledu výcviků, které vzdělávají
skupinové psychoterapeuty i z pohledu reálné psychoterapeutické praxe. V neposlední řadě
chceme připomenout historii a současnost výcvikového systému SUR.
V programovém kolegiu Symposia přijali účast zástupci předních českých výcvikových
institutů v okruhu skupinové psychoterapie, kteří zde představí své přístupy.
Navržená další témata:
 konflikt rodičů a sourozenecké vztahy
 skupinové nevědomí
 proč děláme individuální psychoterapii, když máme skupinový výcvik
 skupinová psychoterapie a farmakoterapie
 předčasné ukončení výcviku
Je možné přihlašovat i sdělení mimo tato témata, workshopy, panely a postery.
Přihlášky k aktivní účasti zasílejte prosím do 15.12.2016 prostřednictvím webových stránek
symposia http://symposium.psychoterapeuti.com , v případě potíží na e-mailovou adresu
předsedy programového výboru (viz níže).
Přihlášky k pasivní účasti prosíme nejpozději do 31. 1. 2017 rovněž prostřednictvím
webových stránek symposia.
Přihlášky k ubytování bude přijímat kongresový hotel Jezerka ve speciální sekci symposia
na www.jezerka.cz . V blízkém okolí je několik dalších hotelů a penzionů, kde se můžete
ubytovat.
Konferenční poplatek: do 15.12. 2016 800 Kč (spojeno s přihláškou k aktivní účasti); do
31.1.2017 1000 Kč; ve výjimečných případech na místě v hotovosti 1200 Kč.
Další informace naleznete na: http://symposium.psychoterapeuti.com .
Děkujeme vám za váš zájem a těšíme se na vaši účast. Pro případné dotazy jsme vám
k dispozici na naší e-mailové adrese.
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