2. Mezinárodní letní škola skupinové analýzy
na téma

„Kdo se bojí skupiny?“

Program letní školy
Středa:
15.00 - 17.00 Příjezd a registrace
17.00 - 18.00 Zahajovací projev Robi Friedmana
18.30 - 20.00 Velká skupina – vede Helena Klímová a David Glyn
20.00 Uvítací přípitek

Čtvrtek, pátek a sobota:
09.00 - 10.30 Malá skupina
10.30 - 11.00 Káva

Praha • 15. - 19. července 2015
Organizace letní školy

11.00 - 11.45 Přednáška – přenášející:
Tija Despotovic, Helena Klímová, Marie Hošková
11.45 - 12.30 Diskuse

Tija Despotovic, David Glyn, Marie Hošková, Helena Klímová,
Regine Scholz, Luděk Vrba

12.30 - 14.00 Oběd

Další členové organizačního týmu

15.30 - 16.00 Káva

Sue Einhorn, George Gioukakis, Mabel Rodriguez, Eduard Rys,
Denisa Schücková, Peter Zelakowski

Přivítání a zahájení

14.00 - 15.30 Supevize / Peer Groups*
16.00 - 17.30 Velká skupina – vede Helena Klímová a David Glyn
Sobotní večer: Večírek!

Robi Friedman, prezident GASI

Místo konání
Pedagogická fakulta UK, M. Rettigové 4, Praha 1

Neděle:
09.00 - 10.30 Malá skupina
10.30 - 11.00 Káva

pořádají
Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii (ČSPAP)
a Group-Analytic Society International (GASI)

11.00 - 12.30 Velká skupina
12.30 - 13.00 Závěr
* Účastníci, kteří nebudou mít zájem o supervizi, se mohou denně
účastnit profesních skupinových setkání (Peer Groups)

Přednášky

Praktické rady

Tija Despotovic
Bojí se skupinoví analytici skupiny?

Místo konání:

Přednáška se zabývá vzájemným působením mezi „skupinismem“
(upřednostňování zájmů skupiny, obdobně k egoismu) a strachem ze
skupiny v procesu vývoje identity analytické skupiny. Při vedení skupin
v klinických i neklinických podmínkách jsou skupinoví analytici neustále
konfrontováni jak se skupinovou, tak s vlastní úzkostí.

Marie Hošková
Proč by se měli skupiny bát její členové?
Tato práce se zamýšlí nad strachem a úzkostmi jednotlivých členů skupiny,
které se jako potenciální překážky a obrany stávají součástí skupinové
matrix. Skupina je v příspěvku pojímána jako možný společný prostor,
spoluvytvářený individuálními fantaziemi a přáními, jako prostor pro růst
a integraci, ale také jako prostor konstruovaný v mysli skupinového
vedoucího.

Helena Klímová
Bojím se velké zlé skupiny
Tato přednáška nabídne náměty ke skupinově analytickému zamyšlení nad
nedávnými sociálními a historickými událostmi. Ohniskem přitažlivosti
nedávných totalitních systémů byla skupina, prezentovaná jako ta
nejlepší, čistá a nevinná, sloužící nadpřirozenému poslání – „Vyvolená
skupina“, kterou byli Árijští Němci a poté proletariát. Vyvolená skupina se
historicky dostala k moci demokratickými procesy, podpořenými
zmanipulovaným veřejným míněním.
Přednáška se bude zabývat
skutečnými silami stojícími za posuny ve veřejném mínění, jako je moc
neverbality, role prožitého traumatu či vytvořené falešné kolektivní self.

Pedagogická fakulta UK, M. Rettigové 4, Praha 1

Členové organizačního týmu
PhDr. Marie Hoš̌ková
Klinická psycholožka, psychoanalytička (plná členka České psychoanalytické společnosti, IPA), výcviková psychoanalytická psychoterapeutka (členka
ČSPAP, EFPP), výcviková terapeutka ve skupinové analýze (člen IGA Praha,
EGATIN), pracuje v soukromé praxi s individuálními pacienty a se skupinami, vyučuje v několika institutech v České republice psychoanalytickou
psychoterapii.

Mgr. Helena Klímová
Skupinová analytička, psychoanalytická psychoterapeutka, publicistka,
výcviková terapeutka v Rafael institutu, IGA Praha a v České společnosti
pro psychoanalytickou psychoterapii. Publikuje a přednáší, hlavně na téma
transgenerační trauma a přenos, a to na základě vlastní zkušenosti s holocaustem a totalitním komunismem. Je signatářkou Charty 77, zakládající
členkou ČSPAP, IGA Praha a Rafael institutu, čestnou členkou GASI a čestnou předsedkyní Rafael Institutu. Je vdaná, má dvě děti, čtyři vnoučata a dvě pravnoučata.

PhDr. Mabel Rodriguez, Ph.D
Klinická psycholožka, původem z Kolumbie. Pracuje jako klinická
psycholožka, vedoucí vědecká pracovnice Národního ústavu duševního
zdraví a ve své vlastní klinické soukromé praxi. Má zkušenosti se spektrem
neuropsychiatrických poruch. Je kandidátkou v České společnosti pro
psychoanalytickou psychoterapii ve skupinové sekci. Hovoří česky, anglicky,
španělsky a řecky.

MUDr. Eduard Rys
Neurolog, psychoanalytický psychoterapeut, koordinátor České společnosti
pro psychoanalytickou psychoterapii (ČSPAP, EFPP), vedoucí její dětské a
dorostové sekce, hostující člen individuální sekce, člen redakční rady
časopisu Revue psychoanalytická psychoterapie. Pracuje v soukromé praxi
v Praze, kde poskytuje psychoanalýzu a psychoanalytickou psychoterapii
dětem, dospívajícím a dospělým. Příležitostně přednáší na Karlově
univerzitě a vede supervizní skupiny pro lékaře.

Mgr. Denisa Schücková
Klinická psycholožka, vystudovala Univerzitu Karlovou. Pracuje v Praze na
soukromé psychoterapeutické klinice, kde vede skupiny a poskytuje individuální psychoterapii a psychologickou diagnostiku. Ve své soukromé praxi v
Praze vede skupiny založené na principech psychoanalytické psychoterapie.
Je členkou České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii v rámci
skupinové a individuální sekce. Je matkou dvou dospívajících chlapců.

PhDr. Luděk Vrba
Psycholog, psychoanalytik (Česká psychoanalytická společnost IPA),
výcvikový terapeut skupinové analýzy (IGA Praha, člen EGATIN),
vzdělává a superviduje psychoterapeuty (ČSPAP, která je členem
Evropské federace pro psychoanalytickou psychoterapie - EFPP). V
roce 2009 organizoval konferenci EFPP v Praze a jiné akce. Působí v
soukromé praxi v Praze.

Tija Despotović
Psychiatrička, výcviková terapeutka skupinové analýzy, psychoanalytička z
Bělehradu. Předsedkyně výcvikového výboru GAS Bělehrad, členka výboru
EGATIN, členka GASI a BPS-IPA. V rámci klinického psychiatrického prostředí
dělala individuální a skupinově analytickou psychoterapii, čtyři roky pracuje
v soukromé praxi v srbském Bělehradě. Je autorkou prací v oblasti skupinové
analýzy, psychoanalýzy a psychoanalytické psychoterapie.

Sue Einhorn
Výcviková terapeutka skupinové analýzy IGA,UK. Začala pracovat před mnoha lety jako literární agentka, pak se stala terénní pracovnicí s mládeží v kavárenském baru ve Walesu; několik let pracovala jako komunitní pracovnice
v Londýně. Když měla děti, začala přednášet na univerzitě v severním Londýně. Je především klinickou pracovnicí, která učí a pracuje jako skupinová
analytička a psychoterapeutka. Píše práce pro výuku a přednášení.

B.A. a M.Sc. George Gioukakis
Klinický psycholog, IGA Atény. Pracuje více než deset let v nemocnici „Ygeia“ v Aténách,
specializuje se na psychoedukativní přípravné skupiny pro pacienty s onemocněním srdce
a onkologické pacienty podstupující chemoterapii. Posledních 6 let vede skupiny ve své
soukromé praxi. Koordinuje terapeutické oddělení „Otevřeného terapeutického centra“.
Zajímá se o výzkum a chystá se sepsat výsledky výzkumu o terapeutickém spojenectví v
přípravné fázi programu skupinově analytické terapie.

David Glyn
Absolvent experimentální psychologie. Před výcvikem ve skupinové
analýze pracoval 20 let jako nezávislý filmař. Více než dvacet let
pracuje jako výcvikový terapeut, školitel a vedoucí skupin v mnoha
prostředích. Je bývalým prezidentem Britské asociace skupinových psychoterapeutů. V současnosti většinou pracuje se studenty v univerzitním prostředí; zajímá se zejména o vedení skupin pro truchlící mládež.

Regine Scholz, PhD.
Od roku 1987 pracuje v soukromé praxi jako skupinová analytička a
psychoterapeutka, specializuje se na léčbu traumatu. Je členkou vedení
GASI a vědeckého výboru německé Společnosti pro skupinovou analýzu a
skupinovou psychoterapii (D3G). Je supervizorkou,výcvikovou analytičkou
D3G a členkou výcvikového týmu Munsterského institutu pro terapeutickou a aplikovanou skupinovou analýzu. Je i bývalou editorku „Arbeitshefte Gruppenanalyse" (Psychosozial) a členkou redakční rady časopisu Group Analysis.

Peter Zelaskowski
Původní profesí je učitel, absolvoval výcvik ve skupinově analytické psychoterapii na Goldsmith College v Londýně. Pracoval jako psychoterapeut
a výcvikový terapeut na mnoha veřejných i soukromých místech. Od roku
1999 působí v Barceloně, kde spolupracuje v rámci Barcelonského NESTu,
multidisciplinární skupiny klinických pracovníků, jako odborný asistent,
supervizor a vedoucí velkých skupin ve výcviku v arteterapii, taneční a
pohybové terapii na Universidad Autónoma de Barcelona a v Metafoře. Byl zakládajícím
předsedou společnosti skupinových psychoterapeutů v Goldsmiths a v současné době je
editorem časopisu Group Analytic Contexts.

