
SUPERVIZNÍ KEMP
Tři dny práce studentů s konkrétními klienty, pod supervizí Ivana Verného, M.D. & Dipl. PW. 

Supervizní kemp je koncept 3-denního rezidenčního pobytu pro 
studenty dlouhodobého výcviku v Procesově-orientované práci, v 
závěrečné fázi jejich studia. V rámci supervizního kempu je příležitost 
intenzivně supervidovat svou práci s klienty tzv. naživo a dostat na svoji 
práci zpětnou vazbu. 

Klienti (z řad studentů v jiných fázích studia, nebo i z řad účastníků 
kurzů IPOPu, či veřejnosti) jsou srdečně vítáni. Klienti mohou pracovat 
na svém tématu, a/nebo být v roli pozorovatelů, přičemž se učí z 
pozorovaných prací a diskuse o intervencích či hypotézách. Minimální 
počet dní pro klienty je 1 den. 

Supervizní kemp 2023 je otevřen pro studenty české školy procesově-
orientované práce, a zároveň pro studenty stejného směru ze
Slovenska.

Kde: DoNitra, Osinalice 24, 277 21 Liběchov. Ubytování je ve vlastních
spacácích v jednoduchých podmínkách kamenného domu. Spát se
bude na pokojích po vícero (genderově odlišené pokoje). Je možné i
stanovat na zahradě.

Kdy: 16. - 18. června 2023 (pátek – neděle, začátek v pátek cca 10:00,
zakončení v neděli cca 17:00)

Cena:
1 den pro klienta/ku 1 900 Kč (pátek nebo neděle), 2200 Kč (sobota)
Cena zahrnuje roli klienta, vegetariánskou stravu a příspěvek na provoz 
domu. Při účasti na všech 3 dnech zvýhodněná cena 5500 Kč.

1 den pro supervidovaného: 2 500 Kč – zahrnuje roli supervidovaného, 
vegetariánskou stravu a příspěvek na provoz domu

Ubytování: 150 Kč/noc – hradí se zvlášť na místě
Registrace: Vyplňte prosím přihlášku.
Kontaktní osoba: Oleg Šuk, 799 525 440, kurzy@processwork.cz

Ivan Verný, M.D. & Dipl. PW. 
Psychiatr a psychoterapeut s privátní praxí v
Curychu, certifikovaný supervizor. Učí procesovou
práci v rámci výcviků v Bratislavě, Praze a
Curychu. S vášní kombinuje různé metody a
odhaluje lidské poklady. Procesovou práci a
systemické konstelace učí od roku 1990 a od roku
1994 vede mužské skupiny. Rád objevuje vlastní i
cizí hranice, které jsou často definovány plachostí
nebo strachem. Neutuchající zvědavost ho vede k
novému učení, např. ke kuchynské alchymii nebo
hraní na Hang.

http://www.donitra.cz/
https://forms.gle/bg78paxGBLHcNfdy7
mailto:kurzy@processwork.cz
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