Psychoanalytická párová a rodinná terapie
psychoanalýza aplikovaná na porozumění a pomoc párům a rodinám v krizi
Organizačně zajišťuje Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii (ČSPAP)
a Institut psychoanalytické párové a rodinné terapie (IPPART s.r.o.)
Garanty jsou PhDr. Slavoj Titl a Mgr. Lucie Lucká
Vhodné pro psychology, lékaře, sociální pracovníky, pedagogy, studenty a další
pomáhající profese.
nabízí:
1.
2.
3.

seznámení a orientaci v základech klasické a moderní psychoanalytické teorie
schopnost aplikace psychoanalytické teorie na porozumění problémům párů a rodin
ovládání základních technik terapeutického ovlivnění párových a rodinných krizí

Orientační náplň:
1. blok: Základy Freudovy psychoanalytické teorie 2.Psychoanalytické teorie vývoje člověka
(teorie A.Freudové, R.Spitze, M.Mahlerové,aj.) 3.Egopsychologie 4.Psychologie Self (H.
Kohut a moderní příspěvky) 5.Příspěvky dalších osobností moderní psychoanalýzy (Winnicot,
Kleinová, Treurniet, Bion atd.) 6.Krátká psychoanalytická terapie a její praxe (L.Bellak,
D.Beck, J.Weiss,atd.) 7.Psychoanalytický způsob porozumění.
2.blok: 1.Vývoj a hlavní charakteristiky neanalytických koncepcí rodinné terapie 2.Hlavní
neanalytické koncepce párové terapie a poradenství 3.Klasické psychoanalytické koncepce
párové terapie, např. R. a G. Blanckových 4.Jurg Willi a teorie koluze 5.Moderní koncepce
I.Berenstein a teorie" linku"- propojení. Transgenerační přenos a další 6. Teorie
nevědomého výběru partnera 7.Netradiční přístup: D.Wille. Teoretické aplikace a technika:
8.Přenos v párových a rodinných vztazích a v p. a r. terapii. 9.Kontejnování (W.Bion) v páru
a rodině 10.Vytváření terapeutických hypotéz a náš vlastní přístup 11.Preterapeutické
úvodní rozhovory a výběr klientů pro terapii 12.Základní technika vedení rozhovoru a terapie
13.Techniky práce s nepřítomným členem, výrazně narušenými klienty (agující, psychotičtí)
apod.
3. blok bude sestávat z tréninku techniky a diskuzí nad reálnými kazuistickými příklady,
videonahrávkami apod. Cílem bude učit se rychlé orientaci v problému a uplatnění
základních technik terapie páru a/nebo rodiny.
Cílem 4. bloku bude pomoci frekventantům začít a úspěšně vést terapii páru či rodiny, psát
kazuistiky a ukončit ji závěrečnou kazuistickou prací.
Začátek kurzu bude 13. ledna 2017.
Další pravidelná setkání plánujeme vždy na druhý pátek v měsíci.
Místo konání: Alivio centrum, Badeniho 1, Praha 6 160 00

Přednost mají uchazeči, kteří absolvovali skupinový nebo individuální zážitkový výcvik v
některé modalitě dynamické psychoterapie.
Absolventi obdrží osvědčení o způsobilosti aplikovat psychoanalytickou teorii v práci
s páry a rodinami. Podmínkou je úspěšné zakončení výcvikového kursu sepsáním
kasuistické práce a 85ti procentní účast na výcvikových hodinách.
Zájemci hlaste se na lucielucka@volny.cz nebo s.titl@seznam.cz
Další informace o psychoanalytické párové a rodinné terapii viz. http://www.ippart.cz/

