TERRA – Terapeutický a rozvojový ateliér &
Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR (SIPE)
zvou na jednodenní seminář

12 kroků Anonymních alkoholiků –
Cesta uzdravení

Vianoce 2008 ● Zväzok 1, vydanie 1 ● Meno vašej rodiny ● (02) 12 34 56 789

MÍSTO A TERMÍN:
6. červen 2015 (sobota)
TERRA – Terapeutický a rozvojový ateliér
Čerchovská 6, 120 00 Praha 2

Seminář vede

Mgr. Hana Vojtová (SR)
Klinická psycholožka a psychoterapeutka

ROZVRH HODIN:

Seminář je určen pro psychology, psychiatry, terapeuty a jiné zájemce
z pomáhajících profesí.
Jak mohou svépomocné skupiny postavené na principu 12 kroků, jak je
formulovali Anonymní alkoholici (AA), pomoci našim klientům a jak mohou
inspirovat naši práci?

9,45 registrace
10,00 začátek programu
17,00 závěr
Obědová pauza cca 12,30 – 13,30

CENA:

Poplatek za seminář je 960 Kč. Pro
studenty 850 Kč.

Anonymní alkoholici vytvořili jedinečný způsob svépomoci, který se ukázal
účinný nejenom při léčbě závislosti na alkoholu. Jejich program uzdravování
Počet míst je omezen na 10.
formulovaný do 12 kroků je psychologicky velmi smysluplný a přitom geniálně
praktický. Dnes svépomocné skupiny založené na 12ti krocích AA pomáhají i
jiným závislým (narkomanům, gamblerům, workoholikům), příbuzným Po potvrzení o přijetí Vaší přihlášky uhraďte prosím
účastnický poplatek do 20. 5. 2015.
závislých, lidem s poruchami příjmu potravy, spoluzávislým i lidem s emočními
Číslo účtu: 1015649317/6100 (Equa bank)
problémy a představují tak výjimečný potenciál pomoci našim klientům.
V případě platby na fakturu prosíme o zaslání
objednávky/fakturačních údajů.
Na semináři se blíže podíváme na program uzdravování AA, zejména jak
funguje a co nabízí – a to našim klientům i nám samotným. Představíme si 12ti
krokové svépomocné skupiny v ČR i SR a možnosti vzájemné spolupráce Storno podmínky: Po 20. 5. 2015 v případě neúčasti
odborníků a těchto skupin. Sdíleny budou zkušenosti z teorie i praxe AA.
máte možnost poslat za sebe náhradníka anebo
bude Vaše platba využita na podporu vzdělávání
o AA a 12ti krokových skupinách v Čechách a na
Slovensku.

Přihlášky

Posílejte e-mailem na: barbara.ernest@terraweb.cz.
Uveďte prosím svoje jméno, tituly, profesi, pracoviště
a kontaktní údaje (e-mail, telefon).

KONTAKT: Barbara Ernest, www.terraweb.cz
E-mail: barbara.ernest@terraweb.cz

