
Organizačné informácie 

Dátum konania: 1.-2.11.2019 

Cena: 300,- € / 7 750,- Kč . 

V cene je zahrnuté: odmena a náklady na supervízora, 

tlmočenie, priestory, drobné občerstvenie 

V cene nie je zahrnuté: náklady na dopravu, ubytova-

nie a stravu účastníkov 

Miesto konania: RESTAURACE POHODA, Na Řádku 9, 

Břeclav, https://www.restauracepohoda.cz/kontakt/ 

Prihlásiť sa môžete na:  

http://registracia.socioterapia.sk/ 

Platobné informácie Vám budú zaslané elektronickou 

formou po prihlásení na supervíziu. 

Kvôli organizačnému zabezpečeniu supervízie je prihlá-

senie a zaplatenie možné najneskôr do 11.10.2019. Do 

tohoto termínu je tiež možné zrušiť prihlásenie s vráte-

ním registračného poplatku. V prípade zrušenia super-

vízie z našej strany Vás budeme informovať najneskôr 

do 20.10.2018 a prijaté platby vrátime späť na účet 

odosielateľa. 

Vaše prípadné otázky radi zodpovieme emailom na 

jana.trckova@inpp.online alebo telefonicky na +420 

720 111 712 . 

INPP SLOVENSKO A ČESKO  

Inštitút psychoterapie a socioterapie  

Levočská 3  

851 01 Bratislava   

www.inpp.online 

info@inpp.online 

Supervíziou vás bude sprevádzať:  

Manuel Dominguez Alcon 

 

Vedie svoje súkromné rehabilitačné centrum 

Istituto Fay Onlus v Quercy v provincii Lucca v 

Taliansku, kde súčasne pracuje ako terapeut 

neurovývinového oneskorenia. Praktizuje te-

rapiu metódou INPP a tiež Johansenovu slu-

chovú stimuláciu (JIAS) a je národným princi-

pálom pre obe tieto metódy v Taliansku.  

Manuel a jeho tím sa zaoberajú týmito oblas-

ťami: liečba autizmu a pervazívnych vývino-

vých porúch, detská mozgová obrna, genetic-

ké syndrómy, problémy s učením.  

Poskytujú tiež kurzy pre rodinných príslušní-

kov osôb s vývinovými poruchami, poskytova-

teľov služieb a dobrovoľníkov, ktorí sa o tieto 

osoby starajú. Pre svojich klientov zostavujú 

komplexný vývinový poradenský program a 

poradenský program pre poruchy učenia. 

Supervízia pre INPP certifikovaných odborníkov 

1.-2.11.2019, Břeclav 

Program supervízie 

Piatok, 1.11.2019: 

9:00-12:00 Predstavenie vlastných prípadov a práca v malých skupinách 

13:00-17:00 Otázky k použitiu v praxi a priestor na zopakovanie jednotlivých cvikov a testov 

 

Sobota, 2.11.2019: 

9:00-12:00 Predstavenie vlastných prípadov a práca v malých skupinách 

13:00-17:00 Priestor na otázky a predstavenie vlastnej témy súvisiacej s prácou v rozsahu max. jednej 

hodiny 

 

Príprava na supervíziu: 

Každý/á účastník/čka si vopred pripraví jeden prípad zo svojej praxe, najlepšie taký, ktorý bol 

problematický alebo predstavoval výzvu. Otázky do supervízie je potrebné zaslať emailom na adresu 

jana.trckova@inpp.online vopred, najneskôr do 30.9.2019 kvôli prekladu a príprave supervízora. Ak 

máte zaujímavú tému, ktorú by ste rady predstavili počas supervízie, tiež ju prosím nahláste vopred, 

do 30.9.2019. 
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