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SYSTEMICKÁ PRÁCE S RODINOU
(AKREDITACE MPSV ČR)
Čtyřdenní kurz (2 + 2 dny) zaměřený na teorii a praxi vedení pomáhajícího a
podpůrného rozhovoru s rodinou a na specifika práce s vícečlenným „rodinným
systémem“
Celkem: 32 hodin
Cena: 3.200,- Kč
Lektorka a autorka programu: Mgr. Petra Meisnerová
Konzultant a odborný garant programu: MUDr. František Matuška
Program vychází převážně ze systemického přístupu a je zaměřený na rozvoj
vědomostí a trénink dovedností potřebných pro práci pomáhajících profesionálů,
zejména na uvědomění si své role při práci s rodinou (tj. s vícečlenným
klientským systémem), na ujasnění si základních teoretických východisek, ze
kterých se při takovéto práci vychází a na získání praktických dovedností ve
vedení konstruktivistického rozhovoru s rodinou (tj. užitečné techniky, způsob
kladení otázek, cirkulární dotazování, reflektování apod.)
Kurz dává pracovníkovi nejen možnost osvojit si dovednosti vedení pomáhajícího
rozhovoru s více členy rodiny najednou, ale i postup, jak při práci s jednotlivcem
brát v úvahu i mocný vliv klientova přirozeného prostředí. Toto přirozené
prostředí, tzn. rodina, ať už původní nebo nově vytvořená, ovlivňuje klienta po
celý život a svým působením ho formuje a utváří. Ať už je vliv rodiny pozitivní či
negativní, často je možné působení rodiny a toho, co se při fungování v rodině
klient naučil a co prožívá, využít ve prospěch klienta. Rodina se tak může stát
podpůrným a silným zdrojem užitečným při řešení klientových obtíží.
Rodinní příslušníci vedle toho, že na klienta působí, navíc svými žádostmi a
očekáváními vstupují do společného příběhu terapie či sociální práce. Kurz nabízí
základy teorie efektivní komunikace s vícečlenným klientským systémem
umožňující rozvíjení spolupráce všech zúčastněných. V praktických
komunikačních cvičeních a v modelových situacích si frekventanti ověří
použitelnost, účinnost a užitečnost tohoto způsobu práce. Získané vědomosti
a praktický trénink rozvíjející profesionální dovednosti umožní účastníkům
účinněji provázet a podporovat klienty a jejich rodiny při hledání a uskutečňování
řešení jejich problémů.
Cílová skupina
Program je určen pracovníkům pomáhajících profesí (psychiatři a lékaři ostatních
oborů, psychologové, psychoterapeuti, poradci, sociální pracovníci, pracovníci
v sociálních službách, pedagogičtí pracovníci, pracovníci z oblasti psychosociální
rehabilitace, též studenti těchto oborů a jiní).

