
Diagnostika problému a plánování efektivního poradenství 

Dobrá diagnostika klientova problému a efektivní poradenský plán přispívají efektivnímu poradenskému 
procesu.  

 

Kurz je určen: všem, kteří se ve své praxi specializují na individuální, párové a rodinné poradenství, nebo se na tuto 

práci připravují. Díky svému praktickému zaměření se hodí pro zkušené poradce i začátečníky.  

Kurzu se mohou zúčastnit i pracovníci v sociálních službách poskytující poradenství. Naopak trénink není vhodný pro ty 

psychoterapeuty, kteří ve své práci prvky poradenství nepoužívají. 

 

Čekají na Vás odpovědi na vaše otázky, teorie, příklady z praxe, ukázky, trénink. 

Cílem kurzu je posílení schopností diagnostikovat klientův problém, motivace, silné stránky a efektivně plánovat 

poradenství 

Obsah kurzu (více se zaměříme na témata, která vás nejvíce zajímají): 

1. Cyklus poradenského procesu 

2. Diagnostika problému, motivace a silných stránek 

3. Vytváření poradenského plánu s ohledem na klientův problém, kontext, motivace, kontrakt, fázi poradenství, 

paralelní procesy 

4. Vyhodnocování úspěšnosti a další plánování 

 

Forma kurzu 

Základní teoretická průprava vycházející z „Metodiky vztahového poradenství AMRP 2013" a konceptů transakční 
analýzy. 

Praktický nácvik formou hraní rolí a následné zpětné vazby. Pozornost bude věnována otázkám a konkrétním 
příkladům z praxe účastníků kurzu. 

 Kurz podporuje vzájemné sdílení zkušeností účastníků. Pracuje se nehodnotícím způsobem. 

 

Program bude uzpůsoben aktuálním potřebám a očekávání účastníků. 

 Ke kurzu získáte: 

 Osvědčení o absolvování kurzu  

 Studijní materiál „Autosupervize a plánování dalších poradenských kroků“ 

 

Délka kurzu: 16 vyučovacích hodin 

 

Cena: 2.800,- Kč  

Termín: 22-23.2. 2019                                                

Místo: Psychotera, Tolstého 4, Praha 10 

 

Lektorka: MUDr. Šárka Poupětová,  



 zkušená samostatná manželská a rodinná poradkyně, lektorka, CTA v oblasti poradenství 

 22 let praxe: rodinná poradna Liberec, rodinná poradna Praha, soukromá praxe Psychotera Praha 

 koordinátorka kurzu Poradenské propedeutiky AMRP“ od r. 2011 

 spoluautorka „Metodiky manželského, rodinného, partnerského a dalšího vztahového poradenství“ (2009-2013). 

 autorka publikace: "Netrapte se po rozvodu" - GradaPublishing (2009) 

 

Přihlášky (jméno, adresa, pracoviště, kontakt.tel.) zasílejte na poupetova@psychotera.cz 

 

mailto:poupetova@psychotera.cz

