Přihlášky příspěvků přednášek a workshopů:
----------------------------------------------Souhrny příspěvků posílejte prosím elektronicky
na mail
vrba@cspap.cz a groupconf@efpp2009.cz
nebo poštou na adresu Luděk Vrba,
Vratislavova 2, 128 00 Praha 2
-------------------------------------------------------Souhrny příspěvků posílejte prosím
nejpozději do 30.9.2008.
-------------------------------------------------------Pokyny k souhrnu: Souhrn musí být v angličtině,
A4 (text s mezerami 1,5 řádku, font Arial 12 pt)
včetně autora, názvu, adresy, maximální počet
slov 250 (kromě názvu, autora a adresy).
Formulář pro zaslání souhrnu a další informace
najdete na stránkách www.efpp2009.cz

Těšíme se na Vás v Praze.

www.cspap.cz

www.efpp.org

Další informace a přihlášky:
----------------------------------------------Stránky konference: www.efpp2009.cz
Kontakt:
Agentura Carolina (sekretariát)
Albertov 3a/7, 128 01 Praha 2
Telefon: + 420 224 990 811
Fax:
+ 420 224 918 681
Email: groupconf@efpp2009.cz

V roce 2009 připadne České republice
předsednictví EU a náš projekt je jednou z
významných akcí, které budou paralelně v Praze
probíhat a oslovovat domácí i zahraniční
návštěvníky. Praţská konference navazuje na
pravidelné konference EFPP (poslední se konala
v dánské Kodani v květnu 2007) a bude první
konferencí tohoto druhu v zemích bývalé východní
Evropy. Očekává se přibliţně 250 aţ 300
účastníků ze všech evropských zemí, Izraele, i
zástupci z ostatních kontinentů. Název konference
„Bridging Identities – Clinical Impact of Groups“
vystihuje jednotící téma skupinové identity na
mnoha úrovních: téma identity klinických skupin,
národních i odborných skupin.
Psychoanalytická skupinová psychoterapie se
v klinické praxi i teorii zabývá skupinovou
dynamikou a jedincem ve vztahu ke skupině.
Zkoumá dopad celospolečenských, kulturních i
institucionálních problémů na nejrůznější skupiny
a jednotlivce. Prostřednictvím procesu
komunikace a vzájemného poznávání jednotlivých
členů skupiny dochází k vzájemnému porozumění
a překonání bariér. Otevírá tak moţnosti pro
dialog i v širším společenském kontextu.
Konference je zaměřená na témata z klinické
praxe, ale dotýká se i dalších kulturních a
společenských jevů současné Evropy.
Konferenci budou tvořit plenární oponované
přednášky předních evropských i českých
odborníků. Na jednotlivé přednášky a workshopy
bude navazovat moţnost diskuse nad danými
tématy v malých skupinách i ve velké skupině.
Kulturní historie České republiky předurčuje Prahu
jako místo, kde se propojí vyjádření
psychoanalytické, skupinově-analytické a
umělecké. Integrální součástí konference
reflektující oboustranný vliv hlubinně
psychologických a kulturních proudů je plánovaná
výstava výtvarného umění, multimediální
prezentace a další doprovodné akce. Účastníci
konference budou mít moţnost zaţít téma
propojování identit v kontextu odborném i
kulturním.

Druhé oznámení - Přihlášky příspěvků

Mezinárodní konference
skupinové psychoanalytické
psychoterapie
"Bridging Identities.
Clinical Impact of Groups"
Praha / Česká republika
28.-31. května 2009
Konference je pořádána pod záštitou primátora hlavního města
Prahy MUDr. Pavla Béma.

Konferenci pořádá Evropská federace
psychoanalytické psychoterapie (EFPP) a Česká
společnost pro psychoanalytickou psychoterapii
(ČSPAP).

Program
Pozvaní hlavní řečníci:
----------------------------------------------------Čtvrtek, 28. května 2009
Earl Hopper (Anglie)
“Building Bridges from Despair to Mature Hope:
the Clarification, Interpretation and Working
through of Transference and Countertransference
Processes in Group Analysis”
„Vytváření mostů od zoufalství ke zralé naději:
objasnění, interpretace a propracování
přenosových a protipřenosových procesů ve
skupinové analýze“
Pátek, 29. května 2009
René Kaës (Francie)
“Unconscious Alliances”
„Nevědomá spojenectví”
a Earl Hopper (diskutující, Anglie)

Panelové Diskuse:

Jazyk konference:

----------------------------------------------------Speciální skupiny, Výcvik a Totalitní fenomén
ve skupinové psychoterapii
Thor Kristian Island (Norsko)
Helena Klímová (Česká republika)
Olga Marlinová (Česká rapublika)
Isaura Manso Neto (Portugalsko)

----------------------------------------------------Jednacím jazykem konference je angličtina, pro
účastníky z České republiky budou k dispozici
české překlady textů hlavních přednášek.
Plánujeme také diskusi v malých skupinách v
českém jazyce.
Katalog konference bude obsahovat texty hlavních
přednášek, profily hlavních řečníků a umělecké
reprodukce z doprovodných kulturních projektů,
text kurátora a profily autorů, vše v českém a
anglickém jazyce.

Témata pro přednášky a workshopy:
-----------------------------------------------------------

Umění a skupinový proces
Sny a realita ve skupině
Muţská a ţenská identita
Rodina jako skupina, skupina jako rodina
Procesy ve skupinách: destruktivní, obranné a
protiskupinové
Skupiny v jiných uspořádáních a vyuţití skupin
mimo klinické prostředí
Výcvik ve skupinové psychoterapii
Výzkum ve skupinové analýze a psychoterapii
Národnost, kultura, politika ve skupinách v Evropě

Vědecký výbor:
Sobota, 30. května 2009
Rudolf Balmer (Švýcarsko)
“The Stranger in You – The Stranger in Me. The
Group Analytic Approach to Social Phobia”
„Cizinec v Tobě - cizinec ve mně. Skupinově
analytický přístup k sociální fobii”
Ulrich Schultz-Venrath (Německo)
“What is being Changed by the MentalizationBased Psychotherapy in Analytic Group
Psychotherapy”
„Jak mění analytickou skupinovou psychoterapii
psychoterapie zaloţená na mentalizaci“
Neděle, 31. května 2009
Morris Nitsun (Anglie) and Gila Ofer (Izrael)
“The Group as an Object of Desire”
„Skupina jako předmět (objekt) touhy“

----------------------------------------------------Rudolf Balmer (Švýcarsko), Pierre Benghozi
(Francie, výbor EFPP), Peggy Deeny (Irsko, výbor
EFPP, koordinátorka skupinové sekce), Marie
Hošková (Česká republika), Thor Kristian Island
(Norsko), Anne Lindhardt (Dánsko), Isaura Manso
Neto (Portugalsko), Gila Ofer (Izrael, výbor EFPP),
Luděk Vrba (Česká republika, výbor EFPP), Gerda
Winter (Dánsko, GAS).

Organizační výbor:
----------------------------------------------------Koordinátor organizačního výboru:
David Holub, Česká republika
Koordinátorka konference za EFPP:
Anne Holländer, Dánsko
Místní organizační výbor: Hanka Drábková, Marie
Hošková, Lucie Lucká, Dana Kárová, Luděk Vrba,
Kamila Ţenatá (všichni Česká republika)

Místo konference:
----------------------------------------------------Konference se bude konat v hotelu Diplomat,
který poskytuje také ubytování a stravování.
http://www.diplomathotel.cz/content/en/1.php

Registrační poplatek:
----------------------------------------------------Poplatek zahrnuje čtyřdenní vědecký program,
hlavní přednášky a umělecký katalog,
občerstvení, obědy, úvodní recepci a závěrečnou
večeři.
Do 27.1.2009
Plný poplatek
13 000 Kč
Sníţený poplatek 6 000 Kč
Studenti
4 000 Kč

28.1.-25.5.2009
14 300 Kč
7 300 Kč
4 000 Kč

Sníţený poplatek platí také pro účastníky z České
republiky. Podrobnější informace o sníţených a
storno poplatcích najdete na internetových
stránkách konference. Také tam naleznete
informace o úvodní recepci a závěrečné večeři.

Aktualizovaný program konference najdete
na stránce: www.efpp2009.cz

