Pozývame vás

VÝCVIK V POP
Inštitút procesorientovanej psychológie (POPI-Slovensko) s radosťou oznamuje, že na JESEŇ 2017
plánuje otvoriť ďalší Diplomovaný výcvik v procesorientovanej psychológii (POP), známej aj ako
procesová práca. Výcvik garantujú a povedú diplomovaní procesorientovaní terapeuti a terapeutky
POPI-SK. Výcvikový program spĺňa kritéria medzinárodnej organizácie IAPOP na ucelené vzdelanie
vedúce k medzinárodnému titulu Diplom v procesorientovanej psychológii a na národnej úrovni bude
akreditovaný na MZSR cez SIVP ako postgraduálne špecializačné štúdium psychoterapie umožňujúce
získať aj Európsky certifikát pre psychoterapiu.
Štruktúra výcviku je rozdelená do dvoch fáz štúdia. Prvá je teoretická a povedú ju slovenskí
diplomovaní lektori, v druhej fáze budú prizvaní aj senior-učitelia POP zo zahraničných inštitútov. Obe
fázy budú ukončené skúškami. Veľkosť výcvikovej skupiny bude limitovaná počtom 15-20 ľudí.

Predstavenie výcviku

Procesorientovaná psychológia (alebo procesová práca, POP), je fenomenologický a experienciálny
prístup, ktorý vznikol v 70. rokoch 20.st vo Švajčiarsku prácou Američana Arnolda Mindella a jeho
kolegov a kolegýň, ktorí ho naďalej intenzívne rozvíjajú. Svoj pôvod má v teleologickom prístupe k
nevedomiu, ako ho rozpracoval švajčiarsky psychoterapeut Carl Gustav Jung. Kladie dôraz na prácu so
zmyslovo zakotvenými signálmi, mnohoúrovňovú všímavosť a potenciálnu zmysluplnosť prežívaných
javov. Vďaka svojej filozofii a spôsobu práce má veľmi rozsiahle spektrum aplikácie a postupne sa
rozvinula do komplexného interdisciplinárneho systému. Uplatnenie nachádza v rôznych oblastiach
od osobnostného rastu a psychoterapie, práce s psychosomatickými problémami, zmenenými stavmi
vedomia, facilitovania konfliktov, organizačnej zmeny a tí movej práce až po rôzne formy práce so
skupinami. POP teda prekračuje hranice individuálnej terapie, pretože jej základom je presvedčenie
oprepojení individuálnej práce S politickou, environmentálnou a skupinovou.

Základné hodnoty procesovej práce zahŕňajú uvedomenie a všímavosť, učenie, vzťahy a osobnostný
rast. 5,5 ročný výcvikový program ponúka príležitosť intenzívnej cesty seba spoznávani a
osobnostného rozvoja, poskytne priestor pre porozumenie filozofii, teórii procesovej práce a rozvoj

zručností a pocitových postojov pre prácu srôznorodými cieľovými skupinami a širokým spektrom
ľudského prežívania.

Výcvikový program je vhodný pre
- pracovníkov terapeutických odborov (psychológovia, psychiatri a ďalšie profesie), ktorí po splnení
všetkých zákonných podmienok budú môcť vykonávať certifikovanú činnosť psychoterapia.
- pre ľudí pôsobiacich vpomáhajúcich profesiách či študentov týchto profesií a všetkých, ktorí pôsobia
či by chceli pôsobiť v oblasti poradenstva, osobnostného rastu, medziľudských vzťahov, riešenia
konfliktných a krízových situácií či zvyšovania potenciálu jednotlivcov, skupín, tímov a organizácií.

Ciele výcviku
Absolventi vzdelávania získajú špecifické zručnosti pre
- prácu sjednotlivcom
- prácu s pármi a rodinami
- prácu so skupinami
- prácu so zmenenými či extrémnymi stavmi vedomia
- prácu s telom a psycho-somatickými procesmi
- prácu so sebou (tzv. vnútorná práca)
- riešenie konfliktov a zaobchádzanie s mocou a autoritou

Základné podmienky pre prijatie do výcviku
1. Ukončené vysokoškolské vzdelanie alebo minimálne prebiehajúce štúdium v magisterskom stupni
2. Možnosť práce s klientmi počas výcviku
3. Skúsenosť s POP (absolvované minimálne 3 víkendové semináre v SR alebo inde, vrátane úvod do
POP – zima 2016 alebo jar 2017)
4. Absolvovanie výberového procesu (viď nižšie).

Výberový proces prebieha nasledovne
1. Individuálne sedenie s výcvikovým terapeutom/kou POP na tému motivácia a iniciačný sen k
výcviku v POP (uchádzač/ka si zabezpečuje samostatne, pošleme bližšie info).
2. Zaslanie oficiálnej prihlášky (viď nižšie).
3. Po zaslaní oficiálnej prihlášky budete pozvaní na individuálny prijímací pohovor.

Oficiálnu prihlášku do výcviku uchádzači/ky zašlú v elektronickej aj papierovej forme po oznamení
termínu na uvedenú adresu a bude obsahovať:

1. Osobný životopis v rozsahu max.3-5 strán písaný na PC.
2. Profesionálny životopis v rozsahu 1, max. 2 strany písaný na PC.
3. Krátka motivačná esej k výcviku vychádzajúca so sedenia s výcvikovým/ou POP terapeutom/kou
4. Kópia diplomu o absolvovaní najvyššie dosiahnutého vzdelania a kópie potvrdení o
absolvovaní min. 3 víkendových seminárov v POP (stačí iba v papierovej forme).

Uzávierka prihlášok bude koncom mája 2017, osobné prijímacie pohovory prebehnú následne.
Podrobnejšie informácie o štruktúre, termínoch a cenách dostanete začiatkom roka 2017. Ak máte
ďalšie otázky, kontaktujte Slávku Takáčovú na slavka.takacova@gmail.com

Tešíme sa na Vás a náš spoločný projekt!

Tím POPI Slovensko

