
Poradenská propedeutika

2022

Úvodní kurz manželského a rodinného poradenství
(za kurz odpovídá vzd lavatel:  Šárka Poup tová, I O: 63797658)ě ě Č

Poslání kurzu

Uvedení do teoretických a praktických základ  poradenství a získaní metodických vodítek pro ů
poradenskou praxi.

Určeno pro

Zájemce o kvalifika ní stupe  „Certifikovaný manželský a rodinný poradce AMRP I. stupn ". č ň ě
Kurz je rovn ž ur en všem zájemc m o manželské a rodinné poradenství.ě č ů

Cíle kurzu

Kurz vychází z kvalifika ních požadavkč ů AMRP RČ  (34 výukových hodin)

1. Vymezení pole manželského a rodinného  poradenství z pohledu práva, organiza ních č
souvislostí, etiky a metodiky práce.

2. Uvedení do teoretických a praktických základ  profese manželského a rodinného poradce. ů
Získání metodických vodítek pro praxi (dobrý kontakt a pracovní aliance s klientem, 
kontraktování, poradenský proces, specifika individuálního, párového a rodinného 
poradenství, profesionální selfmanagement)

3. Zprost edkování informací d ležitých pro další studium a profesní rozvoj.ř ů
4. Podpora utvá ení vlastního stylu poradenské práce.ř
5. Rozpoznáváná dilemat práce manželského a rodinného poradce.

Absolventi získají:

 Certifikát o absolvování kurzu, který spl uje kvalifika ní podmínky AMRP R. ň č Č
(Upozor ujeme, že se zm nou zákona o SS, MPSV p estalo akreditovat vzd lávací programy ň ě ř ě
manželských a rodinných poradc , tedy odmítlo prodloužení akreditace tohoto kurzu)ů

 Studijní materiál: Metodika manželského, rodinného a dalšího vztahového poradenství 
(kolektiv autor  2013).ů

Termín:  ty denní kurz je rozd len na 2 ásti: č ř ě č 8 – 9. 4. 2022 a 29 – 30. 4. 2022

Místo konání: Praha 

Cena: 6.900,- Kč 
Cena školení zahrnuje lektorné, pronájem školící místnosti, náklady spojené s organizací kurzu, 
studijní materiály a malé ob erstvení.č

Přihlášky na kurz přijímáme na e-mail: poupetova@psychotera.cz od 29. 10. 2022, (nejpozději
do 16. 2. 2022). Při zaplacení kurzu do 31. 12. 2021 je cena kurzu 6.600,- Kč Přihlášený dostane
podrobné informace o kurzu a informace k platbě. Přihláška je závazná po zaplacení kurzovného.
Daňový doklad obdržíte e-mailem po připsání na kurzovného účet vzdělavatele. 

mailto:poupetova@psychotera.cz
http://www.amrp.cz/kvalifika268niacute-po381adavky.html
http://institutps.cz/propedeutika/47-poradenska-propedeutika


Storno podmínky: Bezplatné storno přijímáme nejpozději 45 dnů před začátkem kurzu 
(22. 2. 2022). V případě, že storno přijmeme v době 45 - 30 dnů před zahájením kurzu, účtujeme 
50% z jeho ceny. V případě stornování kurzu v době kratší než 30 dní před zahájením kurzu 
účtujeme kurzovné v plné výši. Můžete také za sebe vyslat náhradníka. 

Minimální počet účastníků: 12                    Maximální: 20

Při neobsazení kurzu vracíme kurzovné v plné výši.

Lekto iř
MUDr. Šárka Poupětová -  koordinátorka kurzu

 Samostatná manželská a rodinná poradkyn , Certifikovaná transak ní ě č
analyti ka v oblasti Poradenstvíč

 praxe: rodinná poradna Liberec, rodinná poradna Praha Západ-
Východ, soukromá praxe Psychotera Praha

 lektorka kurzu „Poradenské propedeutiky AMRP od r. 2011, a dalších 
kurz  pro poradceů

 autorka publikace: "Netrapte se po rozvodu" - Grada Publishing (2009)
 spoluautorka „Metodiky manželského, rodinného, partnerského a 

dalšího vztahového poradenství (2009-2013).

PhDr. Marek Kolařík, Ph.D

 Samostatný manželský a rodinný poradce, 
 spoluautor monografie „Teorie a praxe poradenské psychologie" – Grada

Publishing (2014),
 lektor kurzu: Poradenské propedeutiky od r. 2013
 spoluautor „Metodiky manželského, rodinného, partnerského a dalšího 

vztahového poradenství“ (2009-2013)

JUDr., Bc. Jana Benešová

 Advokátka od 90.let, praxi vykonává v Praze a na Litom icku.ěř
 má bohaté zkušenosti s problematikou rodinného práva 
 své vzd lání si rozší ila na KTF UK v Praze, absolvovala obor teologické nauky.ě ř
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