VÝCVIK V KATATYMNĚ IMAGINATIVNÍ PSYCHOTERAPII
Nový výcvikový běh se bude otevírat od září 2018 a bude probíhat v Brně či jeho blízkém
okolí. Uzávěrka příjmu přihlášek je předběžně stanovena na 30. 6. 2018.
O výcviku
Výcvik v Katatymně imaginativní psychoterapii (dále ČSKIP) je mezinárodně uznávaným,
odborně fundovaným a ověřeným přístupem. ČSKIP je od r. 1996 řádným členem IGKB (Internationalle Arbeitsgemenschaft für Katathymes Bilderleben und Imaginative Verfahren in
der Psychotherapie, se sídlem v Göttingen). ČSKIP úzce spolupracuje se zahraničními národními společnostmi KIP (především německou, švýcarskou, rakouskou a slovenskou).
KIP náleží mezi hlubinné psychoterapeutické přístupy a vychází typicky z práce se symbolickým materiálem získaným v imaginaci. Opírá se o teoretické zázemí moderních psychodynamických teorií a využívá propracované technické prostředky. KIP umožňuje účinným a zároveň bezpečným a prožitkově intenzivním způsobem přistoupit ke zpracování konfliktů včetně
somatizované úrovně, otevření zdrojů a podporu kreativních procesů. Pro KIP je také typická
vysoká míra aktivace primárního procesu.
Výcvik bude akreditovaný pro zdravotnictví u České psychoterapeutické společnosti ČLS
JEP.
Na vedení výcviku se budou podílet docenti ČSKIP: PhDr. Ludvík Běťák, PhDr. Dana
Dufková, PhDr. Lucie Vlček Pelková, PhD., PhDr. Jitka Škodová a pozvaní zahraniční
docenti z partnerských KIP společností.
Ochutnávka KIP
Pokud byste před vstupem do výcviku rádi zažili ochutnávkový základní kurz A, můžete se
ho zúčastnit v termínu mezinárodní konference KIP, která se bude konat 26. – 29. 4. 2018
v Trenčianských Teplicích. Tento kurz pro seznámení s KIP doporučujeme, ale není podmínkou pro vstup do výcviku. Program konference najdete na www.cskip.cz.
Podmínky k přijetí
Podmínky k přijetí do výcviku v KIP odpovídají obecným požadavkům pro akreditovaný
zdravotnický výcvik.
Přijímáme lékaře a psychology, absolventy příbuzných oborů, ve výjimečných případech studenty uvedených oborů. Bližší informace u organizátorky výcviku.
Nejdéle měsíc po uzavření přihlášek Vám elektronicky sdělíme výsledek přijímacího procesu.
Forma výcviku
Výcvik sestává z části sebezkušenostní, teoretické a supervizní. Prakticky jde o 12 základních
intenzivních seminářů, na které navazuje 5 seminářů speciálních a o semináře supervizní. Semináře probíhají formou víkendových setkání (Pá – Ne), o rozsahu 20 výukových hodin (45
minut).
V tomto výcvikovém běhu budou probíhat 3 víkendové semináře za pololetí.

V průběhu dvou let proběhne všech 12 základních intenzivních seminářů. Po jejich absolvování plynule naváže 5 speciálních seminářů S a posléze supervizí semináře. Tento výcvikový
běh se plánuje následovně:
Podzim 2018:
A 21.-23.9. PhDr. Jitka Škodová
B1.1 19.-21.10. PhDr. Lucie Vlček Pelková
B1.2 16.-18.11. PhDr. Dana Dufková
Jaro 2019: B2.1, B2.2, B3
Podzim 2019: C1.1, C1.2, C2.1
Jaro 2020: C2.2, C3.1, C3.2
V dalším pololetí pak plynule naváží semináře speciální.
Nutná účast zahrnuje minimálně 80% seminářů a je zaznamenávána do výcvikového indexu).
Chybějící semináře lze doplnit dodatečně např. v rámci následujícího výcvikového běhu, mezinárodní konference apod.)
Kandidátský pohovor
Po absolvování prvního pololetí výcvikového programu je podmínkou k pokračování ve výcviku absolvování kandidátského pohovoru. Kandidátský pohovor vedou dva docenti KIP. Cílem pohovoru je posouzení motivace, odborných i osobnostních předpokladů zájemce pro
další vzdělávání v KIP. Výsledkem pohovoru mohou být doporučení k dalšímu teoretickému
vzdělávání, k začátku terapeutické činnosti pod supervizí, event. nedoporučení pro pokračování ve výcviku. Dvojici docentů provádějících kandidátský pohovor si frekventant sám neurčuje.
Sebezkušenost
K ukončení výcviku je požadováno celkem 500h sebezkušenosti. Nejméně 100h musí
frekventant výcviku absolvovat formou individuální sebezkušenosti v KIP u jednoho výcvikového terapeuta nebo docenta ve frekvenci minimálně 1 sezení za týden. Jako sebezkušenost se
také započítává 50% hodin z počtu hodin absolvovaných v intenzivních a speciálních seminářích (tedy 170h). Zbývající potřebné hodiny lze získat formou další individuální nebo skupinové práce v rámci ČSKIP.
Supervize
V průběhu výcviku je třeba absolvovat minimálně 100 hodin supervize a předložit při nich
nejméně 5 vlastních případů. Supervize může probíhat individuálně nebo skupinově.
Teorie
K ukončení výcviku je potřebné teoretické vzdělávání v minimálním počtu 200hodin. 50%
z hodin absolvovaných v intenzivních a speciálních seminářích se započítává do
požadovaných hodin.
Kolokvium

Výcvik je ukončen závěrečnou obhajobou písemné kolokviální práce, v níž prokazuje uchazeč
své teoretické znalosti i praktické dovednosti vedení případu s použitím techniky KIP. Základem pohovoru, který vedou dva docenti KIP, je ústní prezentace předem písemně vypracované, na supervizích seminářích kontrolované kasuistiky v rozsahu cca 20 stran.
Platba
Platba probíhá pololetně na účet ČSKIP. Výše je stanovena na 11 000 Kč/pololetí pro členy
ČSKIP. Pro nečleny je cena 11 500 Kč/pololetí. Zahrnuje poplatek za 3 víkendové semináře,
které probíhají v Brně. Zimní semestr je splatný do 30. srpna, letní semestr do 28. ledna.
Účastník výcviku je povinen pololetní platbu uhradit i v případě, že se nemůže zúčastnit
všech seminářů.
Členem ČSKIP se může frekventant výcviku stát až po absolvování kandidátského pohovoru.
Proto je cena prvního pololetí výcviku stanovena 11 500 Kč pro všechny frekventanty stejně.
Roční členský poplatek je 500 Kč a je splatný do konce února daného kalendářního roku.
Cena kandidátského pohovoru je 1200 Kč. Cena za kolokvium je stanovena na 3000 Kč.
Individuální sebezkušenost a supervize je placena samostatně, po domluvě s daným
terapeutem.
Přihlášky do výcviku
Výcvik organizačně zajišťuje MUDr. Zuzana Studená. V případě zájmu o zapojení se do
výcviku se prosím hlaste na její e-mail: zuzana.studena@email.cz.
K přihlášce prosím přiložte následující:
- motivační dopis
- strukturovaný životopis s fotografií
- kopii VŠ diplomu
- zájemci, kteří jsou zaměstnanci ve zdravotnictví přiloží údaje o tom, kde a v jaké výši
úvazku jsou zaměstnáni a přiloží doklad o zahájení předatestační přípravy
Případné dotazy prosím svěřujte také na emailovou adresu zuzana.studena@email.cz.
Více informací naleznete ve Vzdělávacím řádu na www.cskip.cz.
Upřímně se těšíme na viděnou.
Za členský a vzdělávací výbor ČSKIP
MUDr. Zuzana Studená

