Poradenská propedeutika
Úvodní kurz manželského a rodinného poradenství
Poslání kurzu
Uvedení do teoretických a praktických základů poradenství a získaní metodických vodítek pro poradenskou
praxi.
Určeno pro
Zájemce o kvalifikační stupeň „Certifikovaný manželský a rodinný poradce I. Stupně" dle kritérií AMRP. Kurz
je rovněž určen všem zájemcům o manželské a rodinné poradenství.
Popis
Kurz vychází z kvalifikačních požadavků AMRP ČR (34 výukových hodin) (více na www.amrp.cz)
Cíle kurzu
1. Vymezení pole MaR poradenství jako kontextu poradenské práce z pohledu práva, etiky,
organizačních souvislostí a metodiky práce.
2. Uvedení do teoretických a praktických základů profese MaR poradce.
3. Zprostředkování informací důležitých pro další studium a profesní rozvoj.
4. Podpora utváření vlastního stylu poradenské práce.

5. Naučit se rozpoznávat dilemata práce MaR poradce.
Obsah kurzu
1. Právní minimum
2. Vymezení pole odborného poradenství a odlišnosti od dalších pomáhajících profesí (terapie,
koučing, …)
3. Začátky poradenství (kontakt – kontext -kontrakt)
4. Poradenský proces
5. Specifika práce s párem
6. Specifika práce s rodinou
7. Spolupráce s institucí
8. Profesionální selfmanagement poradce (duševní hygiena, supervize, intervize, etika)
Čekají na Vás odpovědi na vaše otázky, teorie, příklady z praxe, ukázky, trénink.
Forma kurzu
Základní teoretická průprava vycházející z „Metodiky vztahového poradenství AMRP 2013"
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:
 Certifikát o absolvování kurzu, který splňuje kvalifikační podmínky AMRP ČR a je akreditován MPSV.
 Studijní materiál: Metodika manželského, rodinného a dalšího vztahového poradenství (kolektiv autorů 2013).

Doporučeno
Kurz je doporučen Asociací manželských a rodinných poradců ČR.

Akreditace
Kurzu byla udělena akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pod číslem 2015/0235-PC/SP k uskutečňování
vzdělávacího programu podle § 117a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Délka kurzu: 34h
Cena: 5.900,- Kč

Lektoři:
MUDr. Šárka Poupětová


Samostatná manželská a rodinná poradkyně, Certifikovaná transakční analytička v oblasti
poradenství



praxe: rodinná poradna Liberec, rodinná poradna Praha, soukromá praxe



autorka publikace: "Netrapte se po rozvodu" - Grada Publishing (2009),



koordinátorka kurzu „Poradenské propedeutiky AMRP 2011",



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

PhDr. Marek Kolařík, Ph.D


samostatný manželský a rodinný poradce,



spoluautor monografie „Teorie a praxe poradenské psychologie" – Grada Publishing (2014),



spoluautor „Metodiky manželského, rodinného, partnerského a dalšího vztahového poradenství
(2009-2013)

Bc. et Mgr. Magdaléna Strouhalová


studijní obory: právo a studia občanské společnosti,



více než desetiletá praxe v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy,



zkušenost s lektorováním právních témat souvisejících se sociálním poradenstvím, např. pro NRZP
ČR, Pražskou linku důvěry aj.

