Slovenský inštitút
pre psychotraumatológiu a EMDR
(SIPE) otvára

Výcvik v

Psychotraumatologii
Prihlasovanie

* bude pozostávať z troch 4-dňových blokov

Prihláška je v ďalšej prílohe
k e-mailu.

(absolvovanie všetkých troch je povinné)
supervízií a sebaskúseností.

Vyplnené prihlášky posielajte
e-mailom na adresu SIPE.

Prihlášky akceptujeme do
31.3.2018. Potom
prihlasovanie uzavrieme a do
15.5.2018 informujeme
všetkých záujemcov, či boli do
výcviku prijatí.
Počet účastníkov je
obmedzený na 27. SIPE si
vyhradzuje právo na výber
účastníkov.

* bude vedený lektormi SIPE, ktorí sú akreditovaní Európskou
spoločnosťou pre EMDR – EMDR Europe: HANOU VOJTOVOU
(trénerkou EMDR), DANIELOM RALAUSOM a KATARÍNOU
KÁRÁSZOVOU (supervízormi EMDR)

* JE URČENÝ psychológom, psychiatrom, psychoterapeutom s
ukončeným vysokoškolským vzdelaním.
PODMIENKOU PRE ÚČASŤ je, aby ste aktuálne pracovali v
terapeutickej (psychologickej, psychiatrickej) praxi s klientami
resp. pacientami, takže budete môcť bezprostredne aplikovať
naučené do praxe. Min. prax 2 roky.
PODMIENKOU je aj absolvovaný dlhodobý psychoterapeutický
výcvik, prípadne aby ste boli aktuálne vo výcviku.
JEDNOTLIVÉ BLOKY:

1) 19.-22. september 2018 – Úvod do
psychotraumatológie a EMDR (plán terapie,
stabilizačná fáza, úvod do EMDR)
___________________________

KONTAKT:
sipe.info@gmail.com
www.emdr-sipe.sk

2) EMDR úroveň I: Psychotraumatológia a EMDR
(základy EMDR a práca s jednoduchou traumou)
3) EMDR úroveň II: Psychotraumatológia a EMDR pri
práci s komplexnou traumou (rozšírenie vedomostí
a zručností o komplexnejšie situácie a problémy)
Termíny II. a III. bloku dáme na I. časti výcviku. Plánujeme
oba bloky v roku 2019.

[Názov dokumentu]

a EMDR

SIPE: Výcvik v Psychotraumatológii a EMDR

MIESTO KONANIA:

Trenčín

ČASOVÝ ROZVRH (pre všetky tri bloky):
Streda:
Štvrtok -Piatok:
Sobota:

9,30- 10,00 registrácia
10,00-18,00
9,00-18,00
9,00-12,30

Súčasťou vzdelávania je povinné aktívne absolvovanie minimálne 5 supervízií medzi
jednotlivými seminármi (min. 1supervízia s prezentovaným supervíznym prípadom po I.
bloku a min. dve supervízie s prezentovanými prípadmi po II. aj po III. bloku) a 2 sedenia
individuálnej sebaskúsenosti v EMDR. Absolvovanie supervízií je podmienkou pre
nastúpenie do ďalšieho seminára ako aj pre kompletné absolvovanie vzdelávania.
Absolvovanie individuálnych sebaskúsenostných sedení EMDR je podmienkou pre kompletné
absolvovanie vzdelávania.

Výcvik v EMDR je akreditovaný Európskou spoločnosťou pre EMDR, EMDR
Europe a spĺňa všetky kritériá stanovené pre výcviky v EMDR (oboch
úrovní level I a II).
Výcvik navyše obsahuje podrobnejšie základy psychotraumatológie a stabilizačnej práce.

POPLATOK za I. blok je 280 EUR (10 Eur na hod), pre členov EMDR Slovensko 270 EUR.
Rovnaké poplatky môžete očakávať aj za nasledujúce 2 bloky.

Pre informácie o členstve v EMDR Slovensko navštívte www.emdr.sk alebo nás kontaktujte na
uvedenej e-mailovej adrese.
Poplatok je potrebné uhradiť do 31. 8. 2018 na čísle účtu v Slovenskej sporiteľni
IBAN: SK95 0900 0000 0002 7382 4443. Uhrádzajte ho iba po potvrdení, že ste boli zaradení do
výcviku. Ak poplatok do daného termínu nebude uhradený, postúpime miesto náhradným
záujemcom. Uhradením poplatku je Vaše prihlásenie záväzné. Poplatok v prípade neúčasti
nevraciame. V prípade platby na faktúru prosíme o zaslanie fakturačných údajov.

Upozornenie: Po úplnom ukončení výcviku SIPE vydáva potvrdenie o jeho absolvovaní.
Absolventi výcviku môžu EMDR používať v praxi, ak spĺňajú iné zákonom stanovené podmienky
pre výkon psychoterapie. Všetkým absolventom odporúčame supervíziu v práci s EMDR.
Pre získanie akreditácie ako EMDR terapeut, t.j. európskeho certifikátu EMDR Practitioner
vydávaného Európskou spoločnosťou pre EMDR (EMDR Europe Association) je okrem
absolvovania výcviku nutné spĺňať ďalšie podmienky, byť psychoterapeutom a preukázať bohatú
prax a znalosť v EMDR terapii (viď www.emdr.sk alebo https://emdreurope.org/certification/practitioners/

