
 

IVPP, s.r.o. 
Tovaryšský vrch 1358/3, 460 01 Liberec I – Staré Město 
 
 
 
Psychosociální výcvik pro pomáhající profese a osobní rozvoj 
 
Přijetí do výcviku 
 

Podmínky pro přijetí uchazečů:   
1. Věk při nástupu do výcviku nejméně 21 let. 
2. Středoškolské vzdělání s maturitou a vyšší , optimálně práce v pomáhající profesi. 
3. Nepřítomnost zdravotních potíží a osobnostních rysů, které by znemožňovaly zdárně absolvovat podmínky 

psychosociálního výcviku.  
4. CV zaslané na mailovou adresu společnosti, přihláška do výcviku - info@ivpp.cz   do 30.06.2023 

 
Otevření nového výcviku v říjnu 2023, termíny víkendových setkání 20.-22.10., 24.11.-26.11.2023, další budou 
uvedeny  na www.ivpp.cz během prosince 2022 
 
Obsah výcviku 
 

Psychosociální výcvik obsahuje tři součásti: sebezkušenostní část, teorii a supervizní práci v rámci skupiny. 
K dosažení  výstupního certifikátu - osvědčení je nutné absolvovat všechny součásti. 
 

a) Skupinovou zkušenost:  komunitní a skupinové zkušenosti ve formě intenzivních setkání,  během jednoho roku 
proběhne obvykle 125 hodin výcviku rozložených do pěti několikadenních bloků,  začátek pátek ve 13hodin a ukončení 
v neděli nejpozději ve 14h. Sebezkušenostní část má za úkol: 
a) sebepoznání, náhled a vhled do struktury osobního i rodinného vývoje, jeho potencí i patologie 
b) zrání a osobní růst 
c) posílení vlastního "já" 
d) hledání kapacit ke zvýšení sociální inteligence 
e) zlepšení komunikačních dovedností 
f) posilování odolnosti v sociální zátěži 
g) konfrontace s vlastními symptomy a poruchami 
h) náhled do psychosomatických souvislostí 
Skupinová zkušenost probíhá v malých skupinkách. Setkání jsou intimní a pro ostatní členy komunity uzavřená. Obsahují 
především postupné setkávání se sebou samým a s druhými lidmi. 
b) Vzdělávání a supervizní práci v rámci skupiny 
Teoretická část obsahuje speciální část – vzdělávání v psychosociálním přístupu v komunitním prostředí, dále  supervizní 
práci v rámci skupiny. 
 
Výcvik je zaměřen na dynamiku komunity a skupinových dějů jak aktuální povahy, tak souvislostí s dětstvím, dospíváním 
či významnými událostmi života. Pracuje se s jevy, které se nazývají nevědomí, obrany, přenos a protipřenos. Součástí 
dějů jsou psychosomatické jevy, sny, krize, psychotraumata, ale také významné události pozitivní a nadějné. 
 

Komunitní zkušenost 
Výcvik probíhá ve společenství  skupin a komunity. Skupiny se setkávají během společných činností v průběhu zejména 
přednášek- teoretické části a při úvodní a závěrečné části jednotlivých setkání ve výcviku. Organizovanou částí  
komunitních setkání jsou ranní komunitní sezení a večerní kluby na plný počet 550h. Ve skupině probíhají některé aktivity, 
které patří jak do oblasti zkušenosti tak vzdělávání. Smyslem  je pěstování a reflexe života v komplexu existence člověka. 
 
Zakončení výcviku v délce 250 h - vystavení certifikátu. Návaznost na  nadstavbové výcviky v celkovém 
možném počtu 550h- certifikované MPSV. 
 
Cena výcviku:  250h koncipování do 10-ti setkání během 2 let,  platba rozdělena na dvě části á 24 700,-Kč- 
Dohodou možno i ve  splátkách. 
 
Plánované termíny na r. 2023 : 20.-22.10., 24.11.-26.11.2023 
 
Lektorský tým : PhDr.Helena Kalábová, Ph.D., Mgr. Květa Sluková, Ph.D., Mgr. Michaela Černá, MBA 
                       PhDr. Petr Vácha, MBA, Petr Hampacher, DiS., Martin Vojvoda 
 
tel. +420 607 567 150 | tel. +420 603 540 525 |e-mail: info@ivpp.cz | web: www.ivpp.czIVPP, s.r.o., 

IČ: 067 12 819, Tovaryšský vrch 1358/3, 460 01 Liberec I – Staré Město 
vedeno u Krajského soudu v Ústní nad Labem pod spisovou značkou C 40872 
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IVPP, s.r.o. 
Tovaryšský vrch 1358/3, 460 01 Liberec I – Staré Město 
 
 
 
 
 

Přihláška na psychosociální výcvik pro  pomáhající profese a 
osobní rozvoj 
 

JMÉNO:…………………….………PŘÍJMENÍ ………………………………………………...TITUL 

NAROZEN/A 

ADRESA:…………………………………………………………….……………………..……………….. 

PSČ:………...…….. 

TELEFON: …………………..…..….….….………………………… 

EMAIL:……………………………….………………………………………………………………… 

VZDĚLÁNÍ:………………………………………….………..……...…………………………………… 

POVOLÁNÍ:……………………………………………...…..………………………………………………… 

K přihlášce je potřeba přiložit neformální životopis v rozsahu 2-3 stran. 

Přihlášku pošlete elektronicky na e-mailovou adresu: 

 Souhlasím se zpracováním svých výše uvedených osobních údajů za účelem komunikace související s mou 
účastí na výše uvedeném výcviku. Prohlašuji, že poskytované osobní údaje jsou přesné a pravdivé a že jsou 
poskytovány dobrovolně pro účely výše uvedené. Souhlas lze kdykoli odvolat, a to buď písemně listovní zásilkou 
na adresu IVPP s.r.o., Tovaryšský vrch 1358/3, nebo elektronicky e-mailem na adresu ………  

 Souhlasím se zpracováním a profilováním všech svých výše uvedených osobních údajů za účelem zkvalitňování 
a personalizace nabídky dalších produktů i za účelem toho, aby mě IVPP s.r.o. mohla kontaktovat s informacemi o 
novinkách a aktuálních událostech. Souhlas lze kdykoli odvolat, a to buď písemně listovní zásilkou na adresu IVPP 
s.r.o., Tovaryšský vrch 1358/3, nebo elektronicky na e mailovou adresu 

 

Datum:         Podpis 
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