
 
   

PCE Europe a Katedra Psychologie, Univerzita Karlova, Praha 
 

Druhé oznámení o konání evropského symposia 

 

Místo Přístupu zaměřeného na člověka v Evropě: 
Přínos, aktivity a podněty pro rozbouřený svět 

25. – 27. dubna 2014 v Praze 
 

www.pce-europe-events.eu 
 
Cílem symposia je umožnit setkání odborníků a všech, kdo se zajímají o Přístup zaměřený na člověka 
(Person-Centered Approach), aby se společně zamysleli nad tím, jaké užitečné podněty může tento 
přístup nabídnout v těžkých časech, kterým svět a konkrétně Evropa v současnosti čelí.  

 
Program 

Hlavní řečníci: 

Suzanne Keys (Velká Británie):  
Bytí v rozbouřeném světě 

 

Gerhard Stumm (Rakousko):  
Na člověka zaměřené a zážitkové Psychoterapie: Pozoruhodná rozmanitost 

 
Symposium nabídne také workshopy, přednášky a panelové diskuze, také za účasti  

Wolfganga Keila, Sylvie Rasch-Owald a Petera Schmida. 
 

  

Žádáme o prezentace účastníky, kteří chtějí sdílet své zkušenosti, naděje a myšlenky. Prosíme, abyste 
abstrakty příspěvků zaslali do 28.února 2014 na  

 www.pce-europe-events.eu 

 
Rámcový program 

Pátek 
14:00 – 18:00 Valná hromada PCE-Europe (jen pro delegáty PCE Europe) 
19:00 Uvítací program (pro všechny účastníky)

Sobota      
  
09:30 – 10:30 Plenární přednáška: Suzanne Keys 
11:00 – 12:30 Workshopy & přednášky 
14:30 – 16:00 Workshopy & přednášky 
16:30 – 18:00 Panelová diskuze 
19:30 – 01:00 Společenský večer 

Neděle 

09:00 – 10:00 Plenární přednáška: Gerhard Stumm 
10:30 – 12:00 Workshopy & přednášky 
12:15 – 13:15 Závěrečné plenární setkání 

 

 

PCE Prague 2014 



 
Poplatky za Symposium 

Poplatky zahrnují také společenský večer v pátek a v sobotu. 
(Pro platby z ČR uvádíme ekvivalentní částku na www stránkách symposia) 

 

Včasný poplatek (zaplacený do 31. ledna 2014)  
World Bank category A (např. Německo, UK, Rakousko, Belgie)    € 145,- 
World Bank category B & C (např. Rumunsko, Maďarsko) & Česká Republika  € 105,- 
Studenti (je nutné doložit status studenta)      €   70,- 
 
Po 31. lednu 2014 
World Bank category A        € 168,- 
World Bank category B & C & účastníci z České Republiky    € 125,- 
Studenti (je nutné doložit status studenta)      €   90,- 

 
Kredity  

Symposium opravňuje k získání 12 jednotek (ve smyslu akademických hodin). Ověřte si možnost 
získat kredity pro výcvik nebo studium se svým výcvikovým institutem nebo univerzitou podle 

předpisů/akreditací ve vašem státě.  
 

Ubytování 
K dispozici je levné studentské ubytování i výhodný hotel vyšší kategorie. Alternativou je mnoho 

dalších hotelů různých úrovní v Praze.  
 

Jazyk 
Hlavním jazykem konference je angličtina. Přejeme si, aby se symposia mohli zúčastnit i lidé, kteří 
nemluví dostatečně anglicky. V rámci možností nabízíme různá řešení, která jim účast ulehčí. Více 

informací viz webové stránky.  
 

Navštivte webové stránky  
www.pce-europe-events.eu  

 pro další informace včetně registrace 

 

Symposium se koná společně s 15. valnou hromadou Evropské sítě pro psychoterapii a poradenství 
zaměřené na člověka (PCE Europe). Tato organizace spojuje 23 organizací v 13 evropských zemích  
a reprezentuje kolem 6700 psychoterapetů a poradců. Cílem této sítě je šířit a rozvíjet přístup 
zaměřený na člověka, který již před více než 70 lety představil pro  psychoterapii a poradenství Carl 
Rogers.  
 
Předsednictvo PCE Europe 
Angelique Timmerman (Holandsko) 
Clair Higgon (Skotsko) 
Pat Helsen (Řecko) 
Sylvia Rasch-Owald (Německo) 
Simone Anderhub (Německo) 
Daniela Rös Šiffelová (Česká Republika) 
 

 
 

www.pce-europe-events.eu  mailto: pce2014@gmail.com 

Organizační výbor 
Florent Berthéas (Francie) 
Sheila Haugh ( Česká Republika & UK) 
Georgeta Niculescu (Rumunsko) 
Florentina Palada (Rumunsko) 
Daniela Rös Šiffelová (Česká Republika) 
Willi Rös (Česká Republika) 
Matěj Seifert (Česká Republika) 
Gerhard Stumm (Rakousko) 


