
 

 

PBSP CZ, z.s., IČ 228 32 131, Na Vlčovce 2573/2c, 160 00 Praha 6 
info@pbsp.cz, www.pbsp.cz, číslo účtu: 234 239 268 / 0300  

Workshop v rámci Dalšího vzdělávání v PBSP 
Závislosti a PBSP – možnosti a pasti 

Srdečně vás zveme na dvoudenní workshop pro absolventy výcviku, který povedou certifikovaní 
PBSP terapeuti, supervizoři a trenéři Wim Jan Trügg a Marietta van Attekum z Nizozemska. 

Workshop bude zaměřen na to, jak uvažovat o závislostech „PBSP způsobem“. (Tentokrát půjde 
o „old PBSP way“ – způsob, jakým pracoval trenér Wim Jan Trügg.) Od toho se budou odvíjet také 
cvičení, přičemž budete mít mnoho příležitostí přinést své vlastní kazuistiky, které s touto 
problematikou souvisejí. 

Program bude zahrnovat následující témata: 
• typy závislých a stadia závislosti 
• jak jednotlivé návykové látky odpovídají jednotlivým nenaplněným základním vývojovým 

potřebám 
• jak se dostat k významu návykové látky 
• jak naložit s bažením 
• trauma a závislost 
• jak naložit s autodestrukcí 
• záludnost a (vyhýbání se) agresi 
• limitování / kontejnment ideálními rodiči 
• děti závislých rodičů 
• důležitost jasného kontraktu a následné péče 

Termín: 21. 4. – 22. 4. 2023 (pátek – sobota) 
 vždy od 9:00 do 17:00 hod. (s přestávkou na oběd cca 90 minut) 

Místo: Prostor 8, Šmilovského 1437/8, Praha 2 

Cena: 5.950,- Kč – standardní cena  
 4.950,- Kč – zvýhodněná cena pro členy asociace PBSP CZ, z.s.  

Tlumočení z/do angličtiny je zajištěno.  

Asociace požádá AKP ČR o zařazení workshopu do systému celoživotního vzdělávání klinických 
psychologů – za účast bude možno získat 8 bodů. 

Máte-li zájem, prosím, přihlaste se co nejdříve, neboť kapacita workshopu je omezena. Děkujeme. 

Za asociaci PBSP CZ, z.s.  

Zuzana Lebedová 
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Organizační a platební podmínky workshopu 
v rámci Dalšího vzdělávání v PBSP 

1. Na adresu info@pbsp.cz, prosím, pošlete e-mailovou přihlášku obsahující 
• vaše jméno a příjmení, 
• informaci, že se hlásíte na workshop „Závislosti a PBSP“, který proběhne v dubnu 2023. 

Odesláním e-mailové přihlášky vyjadřujete svůj souhlas s informacemi uvedenými v pozvánce 
(str. 1) a s organizačními a platebními podmínkami (str. 2). 

2. Uhraďte, prosím, zálohu na účet asociace PBSP CZ, z.s. 
• číslo účtu:  234 239 268 / 0300 
• výše zálohy: 2.000,- Kč 
• variabilní symbol: prvních 6 číslic vašeho rodného čísla (část před lomítkem) 
• zpráva pro příjemce: vaše jméno a příjmení, DV 

Přihláška bude akceptována až po připsání zálohy na účet asociace. 

3. Bude-li poptávka po workshopu převyšovat jeho kapacitu, o zařazení mezi účastníky rozhodne 
datum připsání zálohy na účet asociace. 

4. Termín uzávěrky přihlášek je stanoven na 15. 2. 2023. Jestliže se k tomuto datu nepřihlásí 
a zálohu neuhradí dostatečný počet zájemců, workshop bude zrušen. 

5. Asociace si vyhrazuje právo zrušit workshop také z důvodů na straně lektorů. 

6. Důvodem pro vrácení zálohy je 
• nepřijetí přihlášky pro převis poptávky, 
• zrušení workshopu ze strany asociace PBSP CZ, z.s.  

Ve všech ostatních případech je uhrazená záloha nevratná. Můžete si však zajistit náhradníka, 
který se workshopu zúčastní místo vás. 

7. Termín splatnosti kurzovného je stanoven na 15. 3. 2023. Nebude-li po uplynutí tohoto data 
uhrazeno kurzovné v plné výši (tj. záloha a doplatek), je asociace oprávněna nabídnout místo 
jinému zájemci. 
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