„Cestou sebepoznání, cestou řeky…“
1,5 denní seminář zaměřený na základní teoretické koncepty procesově orientované psychologie
Lektoři: Stanislav Háša, Anna Ryvolová, Andrea Hášová, Oleg Šuk (studenti 2. fáze výcviku procesové práce)

Pojďme spolu vstoupit do řeky našich zážitků, ať jsou pro nás pozi?vní, máme je rádi, hlásíme se k nim,
nebo naopak bychom se jich chtěli zbavit, odehnat, zapřít nebo je vůbec nemít. Budeme spolu hledat
hlubší významy těchto zážitků a zkoumat, co znamená objevovat celistvost našeho byF.
Nechme více promluvit zkušenos?, které nás iritují, jsou pro nás neznámé nebo které nechceme a zkusme
přizvat jejich čás? do našeho života. Dělat z našich strachů, iritací, zamilovávání se naše spojence,
vstupovat vědomě do těchto zkušenosF a obohacovat náš život. To je procesově orientovaná
psychologie. Budeme zkoušet následovat naše procesy a budeme zvědaví, kam nás povedou. Někdy to
chce velkou odvahu, někdy stačí mít jen trochu zájem.
V průběhu semináře přiblížíme teore?cký rámec procesově orientované psychologie a skrze prak?cké
ukázky a krátká cvičení zažijeme hlavní principy procesové práce. A samozřejmě, otázky a diskuse budou
více než vítány.
Stanislav Háša
Stanislav má 20 let zkušenos? s prací s lidmi, a to v různých rolích – jako kouč, terapeut, poradce, HR
profesionál. Vystudoval VŠE v Praze a Psychologii na FFUK, absolvoval výcvik v Biosyntéze a je student
Proces orientované psychologie. V současné době je vedoucím Katedry managementu na VŠE v Praze,
jedním ze zakladatelů rozvojového centra Popoli, pracuje s individuálními klienty i organizacemi.
Anna Ryvolová
Vystudovala Řízení a supervizi na FHS UK a Sociální a pastorační práci na ETF UK. Od roku 2002 působí
v organizacích zaměřených na psychoterapii a vzdělávání. V rámci koučování, terapie a facilitace využívá
především principů procesově orientované psychologie, kterou od roku 2010 studuje, dále pak poznatky
z absolvovaných výcviků v psychologickém koučování, facilitaci, arteterapii, mo?vačních rozhovorech aj.
Andrea Hášová
Pracuje pro organizace více než 14 let, v různých rolích, v oblas? rozvoje lidských zdrojů. Vystudovala VŠE
v Praze. Mezi lety 2008 -2011 dokončila 2 výcviky v koučování a v roce 2015 výcvik ve facilitaci skupinových
procesů. Vedle toho od 2010 studuje procesově orientovanou psychologii. Aktuálně pracuje zejména jako
kouč s individuálními klienty a jako facilitátorka týmových diskusí. Je zároveň předsedkyní IPOPu.
Oleg Šuk
Vystudoval jednooborovou psychologii na Univerzitě Karlově v Praze a pracuje v Intervenčním centru jako
psycholog s obětmi domácího násilí i lidmi, kteří nezvládají svůj vztek a agresi. Kromě práce s domácím
násilím provozuje vlastní praxi, kde pracuje s individuálními klienty. Je studentem výcviku v procesově
orientované práci, kterou studuje od roku 2012.
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Organizační informace
Termín 22. – 23. 11. 2019
Pátek 22. 11., 15:00 – 18:00
Sobota 23.11., 9:30 – 17:00
Místo: Rozvojové a terapeu?cké centrum Po poli,
Víta Nejedlého 15, Praha 3
Cena:
2 000 Kč (přihlášení a úhrada do 30. 9. 2019)
2 500 Kč (přihlášení a úhrada od 1. 10. 2019)
Poznámka: Tento seminář je beneﬁční, veškerý
výdělek jde na podporu InsAtutu procesově
orientované práce v ČR, jehož jsou lektoři
dlouhodobými studenty i spolutvůrci.
Přihláška: pro přihlášení prosím vyplňte tento
formulář.
Pro více informací nás prosím kontaktujte na
kurzy@processwork.cz

