Inštitut za družinsko terapijo organizira

Tridnevni masterclass s Sonjo in Roelom Bouwkampom

Delavnica bo potekala v podaljšanem vikendu (pet-ned) 14., 15. in 16. septembra
2018 v prostorih zavoda Cezaro, Litijska cesta 38, Ljubljana

Organizacijske informacije in cena izobraževanja
Delavnica je namenjena psihoterapevtom, ki so zaključili vsaj dveletno izobraževanje GIDT
(gestalt izkustvena družinska terapija) ali druge psihoterapevtske usmeritve.
Delavnica bo potekala v skupini največ 25 ljudi, vsak dan od 9.00 do 17.00, v prostorih Zavoda
Cezaro, na Litijski cesti 38 v Ljubljani.
Cena celotnega srečanja v obsegu tri dni, skupaj 24 ur, je 300 evrov.
Tema delavnice bo »How to deal with polarities in professional and personal life.«
Vsak dan se v osebnem življenju in na delovnem mestu srečujemo z različnimi ljudmi. Z nekaterimi
se takoj uglasimo, z drugimi rabimo dlje časa. Velikokrat pa se zgodi, da so razlike med nami in
drugimi lahko tako velike, da nas postavijo pred velik izziv. Razlike v vrednotah, mišljenju in
čustvovanju nam lahko povzročijo občutke tesnobe, jeze, žalosti in obupa. Po drugi strani pa smo
lahko z nekom tako uglašeni, da se razlik sploh ne zavedamo. To sta dve skrajnosti, ki sta zelo
pomembni v psihoterapevtskem odnosu. Kako ravnati, ko pride do takih polarnosti v
psihoterapevtkem odnosu in kako uporabiti izkušnje in znanja tudi v vsakdanjih življenjskih
situacijah, to so vprašanja, o katerih bomo govorili in izkustveno delali na naši tridnevni delavnici.
Poudarek bo na izkustvenem terapevtskem delu. Zato je zaželeno, da povabite svoje kliente,
predstavite svoje probleme iz prakse ali osebnega življenja, saj bo terapijo in supervizijo možno
delati v živo. Poleg izkustvenega dela bosta Sonja in Roel na delavnici predstavila vsebino svoje
nove knjige iz tega področja.
Delavnica bo potekala v angleškem jeziku.
Udeleženci bodo ob zaključku prejeli potrdila o opravljenih urah.

Informacije o predavateljih

Sonja Bouwkamp ima že več kot 35 let svojo zasebno prakso, v kateri opravlja
psihoterapevtsko delo. Od leta 1980 je vodja usposabljanj na Kemplerjevem inštitutu na
Nizozemskem. Že približno 30 let nudi usposabljanja na področju institucionalnega varstva otrok
in mladostnikov, socialnega dela, zdravljenja odvisnosti in varovanja duševnega zdravja.

Roel Bouwkamp je 15 let delal na področju varovanja duševnega zdravja. Od
leta 1980 je vodja usposabljanj na Kemplerjevem inštitutu na Nizozemskem. Za ustanove na
področju institucionalnega varstva otrok in mladostnikov, socialnega dela, zdravljenja odvisnosti
in varovanja duševnega zdravja je delal kot trener in supervizor. Že od leta 1977 se z veliko vnemo
posveča razvijanju metodike, leta 1999 pa je doktoriral s področja raziskovanja učinkovitosti
izkustveno usmerjene metodike.
Sonja in Roel sta člana Evropskega združenja za gestalt terapijo (EAGT), Nizozemsko-flamskega
združenja za gestalt terapijo (NVAGT) in Nizozemskega združenja za psihoterapijo (NAP).
Pridobila sta si evropski certifikat za psihoterapijo (ECP). Oba delujeta v Sloveniji že od leta 1989,
tako pri izobraževanju terapevtov, kot pri drugih projektih na različnih področjih (delo z begunci,
spolne zlorabe, šolstvo).
Navodila za prijavo in plačilo
Prijavite se na dnu tega vabila. S prijavo nam sporočate vaš interes. Če pa si želite zagotoviti
mesto, morate plačati akontacijo 20 evrov na račun Inštituta za družinsko terapijo,
SI56 020100255224523. Če se boste kasneje odjavili, akontacije ne bomo vrnili. Upoštevali jo
bomo pri plačilu. Celoten znesek 300 evrov mora biti poravnan tri dni pred začetkom srečanja.
Prijave bomo zbirali do sobote 8. septembra, oziroma do zapolnitve mest s tistimi, ki bodo
plačali akontacijo. Da boste vedeli, koliko je prostih mest, bomo vse prijavljene občasno
obveščali o plačilu akontacij.

Spletna povezava za prijavo: obrazec za prijavo
Za vsa pojasnila sem vam voljo na elektronskem naslovu

mailto:neza.grgurevic@gmail.com.
Sporočilu lahko posredujete tudi drugim.
Lep pozdrav, Neža Grgurevič, organizatorica masterclassa

