RODINA A ROZVOD
Milí kolegovia, kolegyne,
Coachingplus, Mgr. Zuzana Zimová, Mgr. Vladimír Hambálek a PhDr. Elena Ondrušková PhD.,
otvárajú v roku 2019 sériu workshopov, ktoré budú zamerané na rozvoj komunikačných
a strategických zručností, ktoré je možno aplikovať pri práci s rodinným systémom v rozvode a po
rozvode. Workshopy sú vhodné pre všetky profesie, ktorých sa téma dotýka – pre psychológov,
sociálnych pracovníkov, právnikov, mediátorov, alebo pedagógov.

Zámer workshopov
Zámerom stretnutí je precvičiť tie komunikačné zručnosti, ktoré pomáhajúcim pracovníkom
umožňujú pri práci s deťmi aj dospelými v náročných rozvodových aj porozvodových sporoch
 Vytvoriť bezpečný kontakt a uzavrieť zmysluplný kontrakt
 Podporiť motiváciu a zaangažovanosť pre vzájomnú spoluprácu
 Posúdiť štádium konfliktu v rodinnom systéme a na základe tohto posúdenia vhodne
intervenovať
 Posúdiť štádium procesu rozchodu a rozvodu a na základe takejto diagnostiky vhodne
intervenovať
 Posúdiť riziká a ohrozenia, ale aj silné stránky a zdroje rodiny a následne zvoliť vhodné
stratégie a metódy
 Vedieť pracovať s deťmi a adolescentmi v rozvodových a porozvodových sporoch
 Vedieť pracovať s rodičovským párom v rozvodových a porozvodových sporoch
 Vedieť používať také metódy práce, ktoré sú vhodné a primerané intenzite konfliktu v rodine
 Vedieť zvládať krízové a rizikové situácie s deťmi, dospelými, širšou rodinou, právnikmi ako aj
s inými ľuďmi v procese rozvodu a po rozvode
 Aplikovať nedirektívne aj direktívne spôsoby práce s deťmi aj dospelými a intervencie
vhodné pre daný kontext
 Vedieť vytvárať systémy spolupráce a intervenčné tímy
 Systematicky vyhodnocovať efektivitu a zmysluplnosť intervencií

Súčasťou vzdelávania budú okrem materiálov, ktoré dostanú frekventanti k dispozícii, aj dve
špecializované príručky so štruktúrovanými programom a aktivitami do praxe – Rodičia a rozvod, Deti
a rozvod

Obsah modulov
Modul 1
14. – 15. februára 2019 Bratislava / 7. – 8. marca 2019 Žilina Multidisciplinárne intervencie v
rozvode
Vytváranie kontaktu s klientmi, tvorba kontraktu (formálny, obsahový, psychologický, percepčný,
politický), posúdenie a diagnostika systému v kontexte profesie a odbornej role, tvorba
intervenčného
plánu na základe potrieb a možností členov rodiny aj širšieho systému. Kontrola a pomoc
v rozvodovej a porozvodovej spolupráci.
Modul 2
4. – 5. apríla 2019 Bratislava
Motivačné stratégie v rozličných štádiách konfliktu, Motivačné stratégie v rozličných štádiách rizika
v rozvode, Špecifické motivačné stratégie u detí a adolescentov, Krízová intervencia a komunikácia
pri stabilizácii klientov v deštruktívnych konfliktoch
Modul 3
16. – 17. mája 2019 Bratislava
Špecifické intervencie: Poradenstvo pre páry rozhodnuté udržať si vzťah, Rozvodová a porozvodová
špecializovaná mediácia, Konzultácie zamerané na podporu kooperatívneho rodičovstva, Dyadické
poradenstvo rodič – dieťa, Ko-rodičovské poradenstvo, Špecializované skupinové programy pre
rodičov (preventívne aj intervenčné), Špecializované skupinové programy pre deti (preventívne aj
intervenčné). Návštevy pod dohľadom a monitorovaná výmena
Modul 4
27. – 28. júna 2019 Bratislava
Psychodynamika rozvodových procesov. Tímová spolupráca v rozvodoch: modely tímovej spolupráce,
koordinačná rola, utváranie multilaterálnych kontraktov. Reportovanie a písanie záznamov, etika
profesionálnej praxe, práca s kazuistikami a supervízia prípadov

Formy práce
Video analýzy, kazuitiky, rodové aktivity, cvičenia, diskusie, práca s manuálmi, experienciálne aktivity.

Lektori
Workshopy vedú lektori Coachingplus, psychoterapeuti a supervízori z dlhoročnou praxou v oblasti
školstva a sociálno-právnej ochrany detí, Mgr. Vladimír Hambálek, Mgr. Zuzana Zimová, PhDr. Elena
Ondrušková, PhD., vysokoškolská pedagogička, odborný garant a expert na transfer modelov zo
zahraničia do praxe SR.
Workshopy sú akreditované Slovenskou komorou psychológov aj Ministerstvom školstva SR.

Cena jedného modulu je 95 € (okrem workshopu v Žiline). Pri platbe naraz za všetky 4 moduly cena
360 €. Počet prihlásených je obmedzený. O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby.
Čas konania workshopu: 1. deň od 10.00 do 18.00 hod, od 9.30 registrácia účastníkov, 2. deň od
8.30 do 15.30 hod. Prestávka na obed 1 hod. Miesto konania v Bratislave Dom Quo Vadis,
Hurbanovo námestie, Staré mesto.
Prihlasovať sa môžete na mihalkova@coachingplus.org, mobil 0911 324040 - Zuzana Mihálková,
administrátorka vzdelávania.

