32. ČESKO-SLOVENSKÁ
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Kompetence
a osoba
psychoterapeuta
13. – 16. listopadu 2019
HOTEL JANA, PŘEROV

1. INFORMACE
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
rádi bychom vás pozvali na 32. Česko-slovenskou psychoterapeutickou
konferenci. Tématem konference jsou Kompetence a osoba psychoterapeuta. Toto
téma může být důležité pro nás všechny. Je důležité pro náš profesionální růst, ale i
pro hledání společné komunikace mezi sebou, s klienty i se společnosti.
Svět i společnost mají tendenci se rozdělovat. Podobně rozděleně funguje naše
psychoterapeutická obec. Není to pro nás ani naše klienty dobré. Snižuje to kredit před
úřady i společnosti. Je důležité hledat témata, která nám pomohou společně hledat a
tvořit. Téma kompetencí a osoby psychoterapeuta může takovým tématem být.
Téma navazuje na vývoj v Evropě i ve světě, kde se v poslední době vynořila
potřeba stanovit kompetence psychoterapeuta při provádění psychoterapie. Jak se
dívat na kompetence psychoterapeuta může být různé z pohledu různých
psychoterapeutických směrů. Můžeme společně uvažovat o tom, co nás spojuje a
v čem vidíme svět odlišně, ne nutně nepřátelsky.
Zveme vás jako jedince, terapeutické modality i instituty na společné setkání.
Rádi bychom, aby konference byla platformou pro společné diskuze, místem, kde se
můžeme lidsky potkat.
Ján Praško
Předseda psychoterapeutické společnosti

Důležité termíny a informace
15. července 2019

Přihlášky k aktivní účasti – přednášky, bloky přednášek
workshopy, diskusní setkání
Přihlášky k aktivní i pasivní účasti jsou akceptovány
ve formátu, který si můžete stáhnout na
webových stránkách ČPtS ČLS JEP: www.psychoterapeuti.cz –
od 15. 5. 2019. Přihlášky prosíme zasílat na mailovou adresu:
psychkonf2019@gmail.com
Přihláška k aktivní účasti není zároveň přihláškou k účasti
a ubytování. Každý účastník, který se bude aktivně účastnit
konference, musí vyplnit přihlášku k účasti a ubytování.

15. července 2019

Přihlášky k aktivní účasti – postery (přihláška k aktivní účasti na
psychkonf2019@gmail.com)
Řádný termín pro zaslání přihlášky k účasti a ubytování – včasná
platba

30. srpna 2019

30. srpna 2019

Termín pro zaslání ABSTRAKT přihlášených sympozií, workshopů,
posterů (adresa: psychkonf2019@gmail.com a to v českém,
slovenském nebo anglickém jazyce. Jiný způsob zaslání abstrakt
není možný. Abstrakta nedoručená do uvedeného termínu
nebudou otištěna)

Stránky konference:
www.psychoterapeutickakonference2019.cz
web a registrace bude spuštěn od 1.6.
.
Preferujeme elektronickou komunikaci.
Pozor! Termín přihlášek k aktivní účasti již: 15. července 2019!
2. informaci (předběžný program, poplatky, informace o ubytování) plánujeme rozeslat
na konci září 2019.
Pořádá
POŘÁDÁ:
ČESKÁ PSYCHOTERAPEUTICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP
Spolupořádají
Slovenská psychoterapeutická společnost
Psychiatrická společnost ČLS JEP

Kontaktní osoba na agenturu organizující konferenci:
Aneta Šanderová
organizační zajištění
tel: 775 666 348
sanderova@amepra.cz
Amepra, s.r.o.
Valná hromada ČPtS
Valná hromada České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP se bude konat
Ve čtvrtek 14. listopadu 2019 od 19 hodin v kongresovém sále. Hojná účast je
důležitá a vítána.

