PRIESTOR
PRIJATI A, O.Z.

Budeme vďační, ak toto podujatie
akýmkoľvek spôsobom podporíte.
Kontaktujte nás prosím na
info@timlong.sk
Ďakujeme.

TIMOTHY LONG
www.timlong.sk

PRÍŤAŽLIVOSŤ K ROVNAKÉMU
POHLAVIU

Prog ram

Strava: v mieste konania kurzu – obed 7€; večera – teplá 6€€ (požiadavku uviesť
v prihláške).
Parkovanie: prístup autom z Jakubovho námestia, kde je možnosť verejného

parkovania, alebo zo zadnej strany

(Gajovej ulice), kde sa nachádza vstup pre

bezplatné parkovanie vo dvore.
MHD: smer: Hlavná stanica - zastávka Šafárikovo námestie (električka č. 1); smer:
Autobusová stanica Mlynské Nivy - zastávka Malá scéna (autobus č.50 a 70
s prestupom na zastávke Panorama City); príp. TAXI Easy za 5€ 0918 555 555; 0907

30.04.2019
Bratislava

A ko s m e pri prave n í p ri j í m a ť ľ u d í
s p ríť a ž l i vo s ťou k rovn aké m u
p o h lav i u ? Vi e m e, čo po t re b u j ú
o d ro di ny, p ri a teľ ov a c i rkv í ?
Pre d n á š ka pre š i ro kú verejnosť
v rámci Bratislavských Hanusových
dní. Viac na www.hanusovedni.sk.

01.05.2019
Bratislava

Možnosti prístupu k ľuďom
s príťažlivosťou k rovnakému
pohlaviu
Jednodňový odborný seminár
pre širokú verejnosť

02.05.2019
Bratislava

Možnosti prístupu k ľuďom
s príťažlivosťou k rovnakému
pohlaviu
Jednodňový odborný seminár
pre tých, ktorí slúžia v cirkvi

03.05.2019
-04.05.2019
Bratislava

R e in teg ra t í v na te rap i a :
zá kl a d ný t ré n i n g ový m o du l
Kurz pre odbornú verejnosť

Organizátor: Priestor prijatia, o.z. v spolupráci
s Ústavom klinickej psychológie FPs PEVŠ v Bratislave.
Kontakt: info@timlong.sk
Prihlasovanie: na www.timlong.sk

440 440.

Program
PIATOK 03. 05. 2019
Od 08:00
Registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 Prednáška: Klinické javy z hľadiska emocionálnej regulácie
a vzťahovej väzby
10:30 – 10:50 Prestávka (občerstvenie)
10:50 – 12:20 Prednáška: Reintegratívny protokol (zahŕňa praktickú
ukážku s klientom)
12:20 – 13:30 Obedná prestávka
13:30 – 16:30 Praktická časť: Reintegratívny protokol (práca v skupinách)
16:30 – 16:50 Prestávka (občerstvenie)
16:50 – 17:50 Prednáška: Dôležitosť vedomého súcitu so sebou samým
SOBOTA 04. 05. 2019
09:00 – 10:30 Prednáška: EMDR a jej úloha v Reintegratívnej terapii
10:30 – 10:50 Prestávka (občerstvenie)
10:50 – 12:20 Prednáška: Dynamický potvrdzujúci protokol (zahŕňa
praktickú ukážku s klientom)
12:20 – 13:30 Obedná prestávka
13:30 – 16:30 Praktická časť: Dynamický potvrdzujúci protokol (práca
v skupinách)
16:30 – 16:50 Prestávka (občerstvenie)
16:50 – 17:50 Prednáška: Protokoly v kontexte plánovania terapie

Prihlasovanie na www.timlong.sk.

Reintegratívna terapia: základný tréningový modul
Kurz pre odbornú verejnosť
03.05.2019 - 04.05.2019
CENTRUM SALVATOR, Jakubovo námestie 4-5, Bratislava
Základný tréningový modul v REINTEGRATÍVNEJ TERAPII je určený pre
profesionálov v oblasti zdravotníctva, poradenstva a ďalších
pomáhajúcich profesií, ktorí sú zaradení do tréningovej skupiny v súlade
s kritériami Reintegrative Therapy Association (USA).
Reintegratívna terapia používa evidence-based terapeutické postupy
(založené na dôkazoch). Klienti nie sú podporovaní v tom, aby zmenili
svoju sexuálnu orientáciu, ale aby vyriešili svoje traumy a závislosti,
pričom zmeny v oblasti sexuality môžu byť vedľajším efektom.
Požadovaná akademická a profesijná kvalifikácia účastníka základného
tréningového modulu:
•

Vysokoškolské vzdelanie: absolvent druhého stupňa VŠ štúdia v študijnom
odbore všeobecné lekárstvo, psychológia, liečebná pedagogika, logopédia,
špeciálna pedagogika, sociálna práca, zdravotná sestra.

•

Odborná prax: aktívna prax v oblasti poradenstva,

terapie, psychologickej

intervencie alebo psychoterapie.

•

Odborná kvalifikácia: ukončené ne/certifikované psychoterapeutické vzdelávanie,
výcvik; alebo frekventant aktuálne zaradený do psychoterapeutického výcviku.

Jazyk: angličtina, s tlmočením do slovenského jazyka.
Poplatok: Poplatok: 100,-€ (v prípade finančnej núdze možnosť zníženia poplatku).
Kredity: Za účasť na podujatí budú pridelené kredity podľa Vyhlášky MZ SR
č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania
zdravotníckych pracovníkov.
Ubytovanie: rezervované v Centre Salvator (www.centrumsalvator.sk) v jedno, dvoj
a trojlôžkových izbách pre cca 30 ľudí (požiadavku uviesť v prihláške). Cena ubyt. 1-

lôž. izba 40 €/1noc/1os.; 2-lôž.izba 30 €/1noc/1os.; 3-lôž.izba 23 €/1noc/1os. – v cene
ubytovania sú raňajky). Iné možnosti ubytovania v okolí (účastník si zabezpečuje
individuálne): Hotel Svoradov, Svoradova 13, www.hotelsvoradov.sk. Folks Hostel,
Obchodná

2,

www.hostelfolks.com,

Ubyt.

ubytovanie@szu.sk, tel. +421 2 59370 100, 671.

zariadenia

SZU,

Limbová

12,

Le ktor
Timothy D. LONG, licencovaný
manželský a rodinný psychoterapeut,
ukončil magisterské štúdium na
Covenant
Theological
Seminary
(Master of Counseling, Master of
Divinity). V súčasnosti je klinickým
riaditeľom Kainos Christian Therapy
v Beverly Hills v Kalifornii (USA), kde
poskytuje reintegratívnu terapiu,
AEDP, EMDR a terapiu zameranú na emócie (EFT). Spoločne so svojím
tímom pomáha párom, jednotlivcom, dospievajúcim a rodinám
v riešení manželských kríz, sexuálnych problémov, pri závislostiach,
depresiách, úzkostiach, obsedantno-kompulzívnych poruchách, a tiež
pri liečbe a zotavovaní sa zneužívaných a zanedbávaných detí. Okrem
toho, že napomáha klientom k trvalej zmene, sa venuje výcviku
psychoterapeutov a integrácii viery a terapie. Žije v Los Angeles so
svojou manželkou a dcérou. Profesijné certifikáty: Licencovaný
terapeut v Manželskej a rodinnej terapii (California), Certifikovaný
terapeut v Reintegratívnej terapii, Certifikovaný terapeut v EMDR
(EMDRIA).

Možnosti prístupu k ľuďom s príťažlivosťou
k rovnakému pohlaviu

Ubytovanie si účastník zabezpečuje individuálne.

Jednodňový odborný seminár

tel. +421 905 229 154. Iné možnosti ubytovania v okolí: Hotel Svoradov, Svoradova

Možnosti ubytovania: v mieste konania Centrum Salvator, info@centrumsalvator.sk,

13, www.hotelsvoradov.sk. Folks Hostel, Obchodná 2, www.hostelfolks.com. Ubyt.

Streda 01.05.2019 (pre širokú verejnosť*)
Štvrtok 02.05.2019 (pre tých, ktorí slúžia v cirkvi*)
CENTRUM SALVATOR, Jakubovo námestie 4-5, Bratislava

zariadenia SZU, Limbová 12, ubytovanie@szu.sk, tel. +421 2 59370 100, 671.

Program

* Obsah seminára bude obidva dni rovnaký.

Edukačný seminár so zameraním na problematiku REINTEGRATÍVNEJ
TERAPIE je určený nielen pre odborníkov z pomáhajúcich profesií,
kňazov, teológov, pastoračných pracovníkov a ďalších záujemcov, ktorí
sa vo svojej práci či službe venujú poradenskej intervencii a pastoračnej
starostlivosti pre jednotlivcov, páry, rodiny a skupiny, ale je tiež otvorený
pre kohokoľvek, kto sa chce dozvedieť veľa užitočných informácií o
možnostiach prístupu k ľuďom, prežívajúcim príťažlivosť k rovnakému
pohlaviu.

Reintegratívna terapia používa evidence-based terapeutické
postupy (založené na dôkazoch). Klienti nie sú podporovaní v tom,
aby zmenili svoju sexuálnu orientáciu, ale aby vyriešili svoje traumy
a závislosti, pričom zmeny v oblasti sexuality môžu byť vedľajším
efektom.
Konferenčný jazyk: angličtina, s tlmočením do slovenského jazyka.
Poplatok: 20,-€ (v prípade finančnej núdze možnosť zníženia poplatku)
Kredity: Za účasť na podujatí budú pridelené kredity podľa Vyhlášky MZ SR
č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania
zdravotníckych pracovníkov.
Parkovanie: prístup autom z Jakubovho námestia, kde je možnosť verejného
parkovania, alebo zo zadnej strany

(Gajovej ulice), kde sa nachádza vstup pre

bezplatné parkovanie vo dvore.
MHD: smer: Hlavná stanica - zastávka Šafárikovo námestie (električka č. 1); smer:
Autobusová stanica Mlynské Nivy - zastávka Malá scéna (autobus č.50 a 70
s prestupom na zastávke Panorama City); príp. TAXI Easy za 5€ 0918 555 555; 0907
440 440.

STREDA 01. 05. 2019 (pre širokú verejnosť)
od 08:00
Registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 Prednáška: Ako vzniká príťažlivosť k rovnakému pohlaviu
10:30 – 10:50 Prestávka (občerstvenie)
10:50 – 12:20 Prednáška: Ako sa menia ľudia s príťažlivosťou
k rovnakému pohlaviu
12:20 – 13:50 Obedná prestávka
13:50 – 15:20 Prednáška:
Ako môže komunita pomôcť ľuďom
prežívajúcim príťažlivosť k rovnakému pohlaviu
15:20 – 15:40 Prestávka (občerstvenie)
15:40 – 16:40 Čas na otázky

ŠTVRTOK 02. 05. 2019 (pre tých, ktorí slúžia v cirkvi)
od 9:30
Registrácia účastníkov
10:30 – 12:00 Prednáška: Ako vzniká príťažlivosť k rovnakému pohlaviu
12:00 – 12:20 Prestávka (občerstvenie)
12:20 – 13:50 Prednáška: Ako sa menia ľudia s príťažlivosťou
k rovnakému pohlaviu
13:50 – 15:20 Obedná prestávka
15:20 – 16:50 Prednáška:
Ako môže komunita pomôcť ľuďom
prežívajúcim príťažlivosť k rovnakému pohlaviu
16:50 – 17:10 Prestávka (občerstvenie)
17:10 – 18:10 Čas na otázky

Prihlasovanie na www.timlong.sk.

