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I. Předmět smlouvy
1. Obsahem této smlouvy je komplexní 5,5-letý psychoterapeutický výcvik v “logoterapii
a existenciální analýze”.
2. Výcvik je určen pro psychology, psychiatry, sociální pracovníky a lékaře somatických
oborů. Je vyřízena “Žádost o schválení tohoto komplexního vzdělávacího programu pro
zdravotnictví”
3. Výcvik se skládá ze tří částí: teorie a praktický výcvik /150 hodin výuky, 150 hodin
praktický výcvik/, skupinové a individuální sebezkušenosti /250 hodin ve skupině,
20 hodin individuální sebezkušenosti/, skupinové a individuální supervize /150 hodin
skupinové supervize, 50 hodin individuální supervize/. Celkový počet hodin výcviku činí:
770 hodin.
4. První setkání 14.-16.12.-2017
5. Obsahová náplň výcviku: viz Příloha 1 této smlouvy
II. Časový harmonogram výcviku
IPIPAPP se zavazuje vést výcvik za účasti dvou lektorů v případě 12 a více přihlášených
účastníků /maximální počet je 18 účastníků/, v případě 11 a menším počtu účastníků
/nejmenší počet je 8 účastníků/ za účasti jednoho lektora a to v následujícím časovém plánu:
Aktivita
Teorie a praktický výcvik
Skupinová sebezkušenost
Skupinová supervize
Individuální supervize
Individuální sebezkušenost
Celkem

Počet
12
10
6

Časová dotace
25
25
25
50
20

Hodiny ve výcviku
300
250
150
50
20
770
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Výcvik probíhá v 3-denních blocích, vždy od čtvrtku do soboty
Náplň 1. roku: 3 teorie a praktický výcvik, 2 skupinové sebezkušenosti
Náplň 2. roku: 3 teorie a praktický výcvik, 2 skupinové sebezkušenosti
Náplň 3. roku: 2 teorie a praktický výcvik, 2 skupinové sebezkušenosti,1 skupinová supervize
Náplň 4. roku: 2 teorie a praktický výcvik, 2 skupinové sebezkušenosti,1 skupinová supervize
Náplň 5. roku: 2 teorie a praktický výcvik, 1 skupinová sebezkušenost, 2 skupinové supervize
Náplň 6. roku: 1 skupinová sebezkušenost, 2 skupinové supervize
Časový rozvrh jednoho bloku:
Čtvrtek: 9,30-10,15
10,15-10,30 přestávka
10,30-12,00
12,00-13,30 pauza na oběd
13,30-15,00
15,00-15,30 přestávka
15,30-17,00
17,00-17,15 přestávka
17,15-18,00
18,00-18,30 čas na večeři
18,30-20,00
Počet výukových hodin /výuková hodina trvá 45 minut/: 10
Pátek:

8,30-10,00
10,00-10,30 přestávka
10,30-12,00
12,00-13,30 pauza na oběd
13,30-15,00
15,00-15,30 přestávka
15,30-17,00
17,00-17,15 přestávka
17,15-18,00
18,00-18,30 čas na večeři
18,30-20,00
Počet výukových hodin: 11
Sobota: 8,30-10,00
10,00-10,30 přestávka
10,30-12,00
Počet výukových hodin: 4
Místo konání výcviku: Duchovní centrum sv. Františka z Pauly, Vranov 7, Vranov u Brna
664 32, Penzion Na Devítce, Světnov 134, Žďár nad Sázavou, 591 01
Lektorský tým: MUDr. Robert Dojčár, Mgr. Ivan Domes, MUDr. Mária Jasenková,
PhDr. Martina Kosová, PhDr. Katarína Loneková, PhD., PhDr. Vlastimil Sojka
Vedoucí výcviku a kontaktní osoba výcviku: PhDr. Martina Kosová, tel:721 731 836,
Email:kosova@post.cz
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III. Cíle výcviku
Hlavním záměrem je vybavit frekventanty na emoční i kognitivní úrovni pro poskytování
účinné psychoterapeutické pomoci, která vede pacienta k přijetí vlastní odpovědnosti,
kontaktu se svým svědomím a hodnotami. Základem je naučit frekventanty zacházet s
utrpením, vinou a smrtí, kterým lze dát jedinečný smysl a tím učinit každý lidský osud
snesitelným.
Dílčí cíle:
Porozumět vývojovým obdobím a využít tohoto zdroje v psychoterapeutických sezeních.
Naučit se pojímat člověka v dalších kontextech: v pohledu existenciální filozofie, základů
psychopatologie.
Používat logoterapii a EA v individuální, párové i rodinné terapii.
Získat větší uvědomění k vlastnímu životnímu příběhu, prohloubit vlastní sebepoznání a
sebepřijetí.
Přijímat zpětnou vazbu ke své osobě i své profesi a umět ji využít k rozvoji svých profesních
dovedností.
IPIPAPP se zavazuje provést 700 hodin výcviku ve skupině a pro individuální část
sebezkušenosti a supervize předat frekventantům seznam terapeutů a supervizorů s kontakty
pro vyžádanou spolupráci.
Ve výcviku budou použity tyto metody: přednášky, hra rolí, praktická cvičení, nahrávky
/audio nebo video/ z praxe frekventantů, psaní vlastního životního příběhu, psaní deníku,
práce s hlínou, s koláží, rodinnými fotografiemi, použití imaginace, další dílčí techniky.
Na výcviku bude pro frekventanty zajištěna místnost pro práci skupiny a prostory pro úkoly v
malých skupinách, pastelky, papíry, deníky.
IV. Podmínky pro zařazení do výcviku
- dolní věková hranice při nástupu do výcviku je 24 let
- ukončené magisterské stadium nebo jeho ukončení v roce zahájení výcviku
- účast na jednodenním výběrovém setkání a odevzdání životopisu
- přijetí uchazeče lektorským týmem
- podpis Smlouvy účastníkem i zástupcem IPIPAPP
V. Závazky účastníků výcviku:
- přijetí a dodržování etických pravidel
- 80% účast ve všech částech výcviku /teorie, praktická cvičení, sebezkušenost, supervize/
- dodržování termínů platby
- aktivní účast na výcvikových blocích a plnění zadaných úkolů
Účastník výcviku si uvědomuje, že se výcvik může dotýkat jeho osobních témat.
VI. Podmínky pro získání certifikátu
1. 80% účast na všech částech výcviku
2. úspěšné písemné ověření teoretických znalostí
3. napsání vlastního životopisu podle pokynů v rozsahu 12 stran
4. absolvování předepsané invividuální části /20 hodin individuální sebezkušenosti, 50 hodin
individuální supervize/
5. schválení nahrávky vlastní práce účastníka s pacientem lektory supervize
6. komplexní zpracování průběhu jednoho terapeutického případu včetně popisu teorie
použitého logoterapeutického přístupu v rozsahu nejméně 10 stran.
7. všechny podmínky pro získání certifikátu musí být splněny nejpozději do jednoho roku po
3

ukončení výcviku
VII. Absence a podmínky přerušení výcviku
- v případě, že se účastník ze závažných důvodů nemůže výcviku zúčastnit, omluví se
emailem nebo telefonicky vedoucí výcviku. Účastník plně hradí školné i za hodiny, kterých se
neúčastní.
- Absence vyšší než 20 % v každé části znemožňují získání certifikátu. Účastník pak získá
osvědčení o počtu absolvovaných hodin.
- Při přerušení výcviku ze závažných důvodů může účastník na základě jeho vlastní žádosti
nastoupit do další výcvikové skupiny. K získání certifikátu mu v tomto případě budou
započítány pouze individuální hodiny sebezkušenosti a supervize.
VIII: Platební a storno podmínky
1. Cena ze jednu výcvikovou hodinu /45 minut/ činí: 140 Kč
2. Cena za jeden výcvikový blok /25 hodin/ je: 3 500 Kč
3. Cena za jeden výukový rok /5 bloků/ je: 17 500 Kč
4. Platbu je možné provést jednorázově za celý rok nebo po jednotlivých blocích /vždy
nejméně dva pracovní dny před zahájením bloku/
5. Platby za výcviková sezení lze hradit jen bezhotovostně převodem na účet.
7. Pokud účastník předčasně ukončí výcvik, zaplatí školné za celý započatý rok.
8. Cena výcviku může být navýšena během jeho trvání maximálně o 5%.
IX. Zpracování osobních údajů
Ve smyslu zákona č. 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů účastník tímto uděluje
organizátorovi výcviku souhlas s případným zpracováním a uchováním svých osobních údajů
pro potřeby IPIPAPP.
IPIPAPP bude s případnými osobními údaji zacházet v souladu s paragrafem 6 zákona č.
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
X. Závěrečná ujednání
Tato smlouva nabývá platnost dnem podpisu obou stran.
Změny lze provést pouze formou písemného dodatku k této smlouvě.
Součástí smlouvy je Příloha 1 /Obsahová část výcviku/, Příloha 2 /Seznam literatury/ a
Příloha 3 /Profil absolventa výcviku/.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech.
Prohlášení účastníka:
Prohlašuji, že jsem se seznámil s obsahem Smlouvy, se kterou v plném znění souhlasím.
Datum:
Podpis účastníka

podpis statutárního zástupce IPIPAPP
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