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Výcvik v TFP – 1. oznámení
Výcvik v TFP je koncipován jako nástavbový. Je určený pro psychiatry a klinické psychology s příslušnou
atestací, případně v pokročilé fázi předatestační přípravy. Předpokladem je funkční specializace v systematické
psychoterapii nebo pokročilá úroveň psychoterape
psychoterapeutického
o výcviku. Podmínkou přijetí je, aby předchozí výcvik
obsahoval individuální sebezkušenost. Zájemci o výcvik v TFP, nemající sebezkušenost v psychoanalýze nebo
psychoanalytické psychoterapii, si doplní v prvním roce práce skupiny individuální sebezk
sebezkušenost o nejméně 50
hodin psychoanalytické psychoterapie s tréninkovým terapeutem tohoto zaměření (ČSPAP, ČPS IPA).
Požadavkem je vlastní klinická práce s pacienty z indikačního spektra TFP. Supervidovaný pacient dochází do
hodin dvakrát týdně, hodiny jsou
u dokumentovány audio- nebo videozáznamem.. Pro supervizní konzultace je
nezbytný videozáznam.
Výcviková skupina bude pracovat dva roky pod vedením mezinárodní lektorky TFP PhDr. Eduardy Vendyšové
Bakalářové čtyřikrát ročně v Praze, vždy v pátek a v sobotu (6 skupin po 75 minutách, 1 po 90 minutách, celkem
12 vyučovacích hodin po 45 min.). V jednání je účast některého člena vídeňské skupiny TFP (v rámci ISTFP) a
mezinárodní certifikace výcviku.
Úhrada bude koncipována za členství ve skupině s platbou na jeden rok. Výše
ýše úhrady bude upřesněna později,
předpoklad je nejvýše 400 Kč za vyučovací hodinu (45 min.).. Přihlášky zasílejte elektronickou poštou do
30.9.2017 na tfp@cspap.cz; přijetí není nárokové, přihlášení budou vyzváni k předložení profesního CV a
motivačního dopisu.
Pokud jsou kolem Vás zájemci o TFP, kteří si přejí dostávat informace formou Zpravodaje TFP, mohou se
přihlásit na e-mailu tfp@cspap.cz.
Pokud si nadále nepřejete dostávat Zpravodaj TFP, odhlašte se prosím na tfp@cspap.cz.
tfp@cspap.cz
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