
 

 
 

Tréning zručností zameraných na emócie pre odborníkov 
s Dr. Joanne Dolhanty 

 

4-dňový tréning pre odborníkov/čky 
Platforma Zoom 

25.-28.11.2021 o 11:00 – 18:00 hod. 
Cena: 400 Eur 

 

Tento tréning je primárne určený pre psychológov, psychoterapeutky a poradcov, a tiež ďalšie pomáhajúce profesie 
(napr. sociálnych pracovníkov, opatrovateľov, sestry či lekárov). 

 

Tréning kladie veľký dôraz na zážitkové učenie a bude zameraný na nácvik účinnej zmeny v procese klienta na 
rôznych úrovniach. Je preto vhodný aj pre tých, ktorí nemajú skúsenosť s Terapiou zameranou na emócie 
(EFT), ale aj pre tých, ktorí sú pokročilejší a majú už v EFT skúsenosti. Nie je potrebná skúsenosť s prácou s 

rodinami alebo deťmi.  
 

Tento tréning naučí a vytrénuje odborníkov v princípoch a technikách EFST tak, aby 
ho mohli použiť pre rodičov a vychovávateľov. 

 
Tréning Zručností Zameraných na Emócie je program, ktorý: 

- je jednoduchý svojou štruktúrou na porozumenie a odovzdávanie vedomostí o emóciách.  
- je možné využiť pre laickú verejnosť, medzi odborníkmi, supervízormi a trénermi.   
- vytvára možnosť rozšírenia, prehĺbenia a zvládnutia zážitkových zručností zameraných na emócie. 

 
 
Tréning Zručností Zameraných na Emócie (EFST) je inovatívny, jednoduchý a účinný program na podporu 
rodičov odborníkmi. Cieľom EFST je posilniť rodičov ako aktívnych činiteľov zmeny pri sprevádzaní ich 
blízkych akéhokoľvek veku - dieťaťa, adolescentov či dospelých, v čase vzťahových či emočných výziev 
každodenného života, a tiež v situáciách, kedy ich blízki zápasia s duševnými či fyzickými ťažkosťami. Tento 
program je zameraný na spracovanie emócií, odborníci učia rodičov zručnostiam a praktickým nástrojom, 
ktoré môžu ihneď uplatniť vo svojich rodinách. Tieto zručnosti zahŕňajú možnosti ako usmerniť komplexný 
svet pocitov dieťaťa, ako pracovať s výzvami detskej motivácie a ako obnoviť schopnosť nastaviť vhodné 
hranice a zároveň udržať pozitívne vzťahy s deťmi akéhokoľvek veku. Koncept EFST je uplatniteľný v 
rôznych kontextoch a medzi rôznymi cieľovými skupinami, vrátanie rodičov a vychovávateľov, škôl, 
vzdelávania či osobnostného rastu. 
 
Lektorka: Dr. Joanne Dolhanty, PhD, C. Psych, je supervízorkou, klinickou psychologičkou a 
trénerkou pre organizácie zaoberajúce sa duševným zdravím v Kanade aj celosvetovo. 
Posledných 30 rokov sa zaoberá liečbou porúch príjmu potravy a vzdeláva odborníkov rôzneho 
zamerania v terapii komplexných tém duševného zdravia. S Dr. Lesliem Greenbergom vytvorila 
verziu Terapie zameranej na Emócie pre liečbu porúch príjmu potravy a je zakladateľkou 
Tréningu Zručností Zameraných na Emócie. Centrom jej záujmu je posilnenie expertízy a 
kapacít v komunitách odborníkov. Dr. Dolhanty je známa svojím živým, angažovaným a vrelým 
štýlom učenia; schopnosťou sprístupniť aj zložité témy širokému publiku a trénovať spôsobom, 
ktorý umožňuje nácvik pozitívnej zmeny a zároveň vlastný osobnostný rast účastníkov. 

 

Zľavnenú cenu 400 Eur je možné uplatniť pred 15.9.2021. Po tomto termíne je cena tréningu 430 Eur. V prípade 

zrušenia účasti po 15.9.2021 nebude možné uhradenú sumu za seminár vrátiť. 
 

Kontakt a registrácie: dagmaravo@gmail.com 

 

 


