
CESTOU PŘÍBĚHU

Kurz základů narativní práce 

v pomáhajících rozhovorech
V příbězích a rozvíjení příběhů

100 hodin

ISZ MANAGEMENT

Sídlo:
MANAGEMENT CENTRUM, pracoviště ISZ
Máchova 7, 120 Praha 2
GPS: 50° 4' 16.862" N, 14° 26' 24.051" E

Kancelář:
Pavla Totová jakékoliv obecné informace a dotazy
tel.: 776 606 761 (kdykoli)
e-mail: info@isz-mc.cz

www.isz-mc.cz
Bankovní spojení:
90990/5500
IČO: 75041944

ISZ-MC

Určeno pro pracovníky/pracovnice v oblasti sociální a pastorační práce, v psychoterapii a v dalších
aplikačních oblastech, např. ve speciální pedagogice, poradenství ve školách, v protidrogových

zařízeních, na pracovištích OSPOD, na odborech sociální péče

Zakladatel ISZ (1991) a ISZ-MC 
(2007) v Praze; systemický 

psychoterapeut, lektor, supervizor a 
kouč. Od r. 2000 se věnuje narativní 

terapii a v posledních letech též 
narativní práci s organizacemi (s 
Alžbětou Nejedlou - ČR a Evou 

Timkovou - SR), 

více viz www.isz-mc.cz .

Od r. 2014 intenzívně spolupracuje s Mgr. 
Markem Jargusem v inovativní praxi 

sociální práce a narativní psychoterapie.

Systemický a narativní psychoterapeut, 
supervizor ČIS, lektor, duchovní.

V letech 2012-2015 absolvoval 
Narativní akademii v Praze

 při ISZ-MC. Propojuje oblast 
pastorační, sociální a 

psychoterapeutickou praxi především 
v kontextu problematiky závislostí, 

násilí a konfliktu se zákonem. 

V roce 2013 spoluzaložil společnost 
Trendum, o.p.s., která provozuje 

vzdělávací centrum TreFa .

Místo: Kurz proběhne v Ostravě-Radvanicích, ul. Těšínská 236/244, v centru TreFa (budova fary).

Časový rozvrh jednoho modulu:
Neděle: 15:00 – 19:00
Pondělí: 9:00 – 18:00
Úterý: 9:00 – 16:00

Základní kurz „Cestou příběhu“ (100 hodin):
I. setkání  20.-22. 11. 2016
II. setkání  15. - 17. 1. 2017
III. setkání  12.-14. 3. 2017
IV. setkání  14.-16.5. 2017
V. setkání  25.-27. 6. 2017 (kolokvium)

Kurz „Cestou příběhu“ je tvořen pěti moduly po 20 hodinách, které budou zahrnovat výuku, 
trénink, sebezkušenost a supervizi.

Struktura a termíny:
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PODMÍNKY ABSOLVOVÁNÍ:

I. Příběh jako model světa versus Svět jako zpráva a fakta

II. Dekonstrukce = rekonstrukce obrazu sebe a světa, jež si osoba vytvořila.

III. Celková struktura narativní práce

IV. Externalizace a drama identit

V. Jíti za smyslem svého života = re-autorizační proces

JIM WILSON (UK) - ZAHRANIČNÍ OTEVŘENÝ SEMINÁŘ Z OBLASTI NARATIVNÍ PRAXE                

NARATIVNÍ SKUPINOVÁ SUPERVIZE 

Aktivní účast (ptáte se, diskutujete, vyjasňujete, ne-souhlasíte)
90% účast (jinak náhrada formou účasti na zahr. seminářích ISZ-MC v Praze)
Jeden videozáznam pomáhajícího rozhovoru a podpůrná diskuse kolem něho

Četba dvou textů k narativnímu přístupu a účast na diskusi nad nimi (přinesený zápis půl
strany: jak jsem textu rozuměl + jak s ním souzním?)

CENA: 19.900 Kč 
(možnost zaplatit ve dvou splátkách do 31.10.2016 a 31.1.2017)

Při včasném přihlášení a zaplacení do 30.9.2016 cena se slevou činí 18800,-Kč.
Přihlášky u Pavla Toťová, info@isz-mc.cz. Vyplněním přihlášky na www.isz-mc.cz

RÁMEC PROGRAMU

Tento modul uvádí do světa narativního myšlení a jeho základních pojmů.

Naučíte se dekonstruktivně naslouchat klientovi, aby to, co je problémové a zároveň zdánlivě
nedotknutelné, uvolnilo místo novým možnostem.

V tomto modulu získáte celkový přehled o jednotlivých fázích narativní práce. Naučíte se
pracovat se svými předpoklady narativním způsobem.

Formou tzv. externalizujících rozhovorů oddělit problém od člověka. Zjistíte, jak narativní přístup
vnímá pojem identity a jak využívá její schopnost proměny

Jak se stát autorem v příběhu osvojování nově se rodícího smyslu. To vám umožní, abyste také celý
kurz „Cestou příběhu“ zahlédli očima svého re-autorizačního příběhu.

Kurz uzavře společné kolokvium, jehož obsahem bude přehlédnutí vaší aktuální praxe.
Nad rámec základního 100 hodinového kurzu chceme nabídnout dva následné bonusy:

BONUS č.1: 

11. - 12. 9. 2017, cena v jednání, pro účastníky CP-O 10% sleva.

BONUS č.2: 

20.11. 2017
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