MEDIACE PRO ŽIVOT
ORGANIZAČNÍ INFORMACE

M

ediace pro život - to jsou zručnosti a dovednosti nenásilné komunikace pro zvládání
konfliktů v běžném i profesním životě, 116-ti hodinový výcvik pro motivované jednotlivce,

páry, rodiče, učitele, manažery, sociální pracovníky, mediátory, ve kterém se naučíte zůstat klidní
v konfliktní situaci, odstraňovat bariéry v komunikaci, podporovat napojení a porozumění mezi
lidmi, vytvářet prostor pro dohodu, spolupráci, respekt a autenticitu, která nezraňuje.
Akreditace MŠMT.
Místo konání: Valašské Meziříčí, Salónek Galerie Kaple
Termíny setkání v roce 2018: 16. - 18. listopadu | 7. -  9. prosince
Termíny setkání v roce 2019: 18. - 20. ledna | 22. - 24. února | 5. - 7. dubna
Čas konání: pátek 9:30 - 17, sobota 9 - 17:30, neděle 9 - 13
Velikost skupiny: 14-16 osob
Lektorka výcviku: Mgr. Ivana Horáková, certifikovaná trenérka nenásilné komunikace
Cena: Pro přihlášené do 15. září 2018 je cena 19.500 Kč a pro přihlášené po 15. září 24.500 Kč.
Párům nabízíme speciální cenu 32.000 Kč. Absolventům prvního běhu výcviku náleží sleva 30%.
V ceně výcviku jsou zahrnuty pracovní materiály, občerstvení a certifikát o absolvování výcviku.

Smluvní podmínky
1) Odešlete vyplněnou závaznou online přihlášku (www.4usi.cz/vzdelavani). Věnujte v ní prosím
dostatečnou pozornost motivačnímu dopisu (je součástí elektronické přihlášky).
2) Do druhého dne Vás budeme informovat, zda jsou stále volná místa. Pokud ano, budete vyzváni
k uhrazení účastnického poplatku, dohodneme další detaily Vaší účasti.
3) Do kurzu budete zařazeni až po zaplacení dohodnuté částky. K tomuto účelu Vám bude zaslána
faktura.
V případě zrušení výcviku Vám bude kurzovné vráceno v plné výši. O tomto Vás budeme informovat
nejpozději na konci prázdnin.
Pro úspěšné absolvování výcviku je požadována 100% účast na setkáních a 16h praxe mimo setkání
ve vytvořených triádách a dyádách (to je celkem 116 hodin).

P

odmínkou účasti na výcviku je mj. také osobní zkušenost s nenásilnou komunikací
u českého nebo zahraničního lektora (alespoň 16h) nebo studium základní literatury nenásilné

komunikace (M. Rosenberg – Nenásilná komunikace). Zájemcům o výcvik i veřejnosti nabízíme
možnost seznámit se se základy zvládání konfliktů podle nenásilné komunikace na akreditovaném
semináři, který vede lektorka výcviku Ivana Horáková a který se bude konat v Praze na začátku
podzimu. Více informací naleznete v samostatném odkazu na www.4usi.cz/vzdelavani.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte na tel. č.: 774 230 381 (Karolina Rejlková pořadatelka), karolina.rejlkova@4usi.cz
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