do 30 września 2019 roku

ZGŁOSZENIE

Kurs Duszpasterski spełnia standardy Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce. Jest wzorowany
na niemieckim (KSA) i amerykańskim (CPE) systemie kursów przygotowujących do pracy i służby duszpasterskiej
i poradniczej. Skierowany jest do duchownych, świeckich pracowników i wolontariuszy paraﬁi oraz innych
jednostek organizacyjnych Kościołów chrześcijańskich,
a także pracowników i wolontariuszy hospicjów, domów
opieki, placówek socjalnych i in.

Więcej na: www.cme.org.pl
Kontakt e-mail: marek.cieslar@cme.org.pl
Kontakt telefoniczny w sprawie pytań
związanych z programem:
693 507 474.

ORGANIZATOR:
CENTRUM MEDIACJI, SUPERWIZJI I PORADNICTWA
CENTRUM MISJI I EWANGELIZACJI
KOŚCIOŁA EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO W RP
PARTNERZY:
STOWARZYSZENIE KSIĘŻY I KATECHETÓW
KOŚCIOŁA EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO W RP
TOWARZYSTWO PORADNICTWA I PSYCHOLOGII
PASTORALNEJ W POLSCE
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Kurs Duszpasterski to dla mnie przygoda, która odmieniła moje postrzeganie świata. Przez rok, wraz z innymi uczestnikami, tworzyliśmy niepowtarzalną grupę,
w której nauczyłam się wrażliwości na drugiego człowieka, reﬂeksji nad swoim zachowaniem, i przede wszystkim
zyskałam świadomość, że niczego tak naprawdę nie muszę.
Absolwentka kursu 2018/19, lat 22

Dzięgielów 2019/2020

Kurs
Duszpasterski
CZYLI
EDUKACJA
PASTORALNO-KLINICZNA

szkolimy od 9 lat

CERTYFIKOWANY PRZEZ TOWARZYSTWO
PORADNICTWA I PSYCHOLOGII PASTORALNEJ W POLSCE

MIEJSCE

Dzięgielów k/Cieszyna, ul. Misyjna 8, siedziba CME

PROWADZĄCA

Urszula Broda
superwizor, doradca psychologiczno-pastoralny, coach

TERMINY
•
•
•
•
•
•
•
•
•

19-20 października 2019 r.
9-10 listopada 2019 r.
7-8 grudnia 2019 r.
11-12 stycznia 2020 r.
8-9 lutego 2020 r.
7-8 marca 2020 r.
25-26 kwietnia 2020 r.
30-31 maja 2020 r.
6-7 czerwca 2020 r.

GRAFIK GODZINOWY
SOBOTA (7 GODZIN):
• 13.00-13.45

START

• 14.00-15.30

SESJA 1

• 16.00-17.30

SESJA 2

• 18.00-19.30

SESJA 3

Kurs odbywa się w grupach od 5 do 8 osób, obejmuje
144 jednostek po 45 minut oraz pracę własną (między
zjazdami). Uczestnicy kursu pracują m.in. nad: własną biograﬁą, protokołami rozmów duszpasterskich itp.
Uczą się komunikacji na poziomie emocji i poprzez osobiste doświadczenia. Uczestnicy Kursu Duszpasterskiego
podstawowego i dla zaawansowanych pracują wspólnie
podczas sesji.
Absolwenci kursu uzyskują kwaliﬁkacje w zakresie duszpasterstwa, poradnictwa i komunikacji interpersonalnej
na poziomie podstawowym lub zaawansowanym.
KOSZT całego kursu 2400 zł
Zgłoszenie ważne jest wraz z wpłaceniem wpisowego
w wysokości 400 zł na konto organizatora: ING Bank
Śląski oddział Cieszyn 81 1050 1083 1000 0022 8838
0138 z dopiskiem „KD Dzięgielów 2019-20, przedpłata”. Pozostałe 2000 zł wnoszone jest jednorazowo
przed rozpoczęciem pierwszego zjazdu.
W szczególnych przypadkach istnieje możliwość opłaty za
kurs w ratach (w tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt).
W razie rezygnacji z kursu przed jego rozpoczęciem
i niezgłoszenia się innej osoby w miejsce rezygnującej
wpisowe nie podlega zwrotowi.

ZGŁOSZENIE
Prosimy o właściwe zaznaczenie
wybranego stopnia kursu.

Zgłaszam swój udział
w Kursie Duszpasterskim
Dzięgielów 2019/2020
podstawowym
dla zaawansowanych
Osoby zgłaszające się na Kurs Duszpasterski dla zaawansowanych proszone są o dołączenie kopii certyﬁkatu ukończenia
Kursu Duszpasterskiego podstawowego spełniającego standardy Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zgodnie z ustawą RODO.

imię i nazwisko
......................................................................................................…………………

adres
……………………………………….......................……………………………………………................
.......................................................................................................................

telefon

NIEDZIELA (9 GODZIN):

…………….........................................................................................................…

• 9.00-10.30

SESJA 4

• 11.00-12.30

SESJA 5

• 12.30-14.00

PRZERWA OBIADOWA

• 14.00-15.30

SESJA 6

• 16.00-17.30

SESJA 7

• 17.45-18.30

PODSUMOWANIE

Graﬁk godzinowy dotyczy
wszystkich zjazdów
z wyjątkiem 30-31 maja.

Na Kursie nauczyłem się jak nawiązywać kontakty z ludźmi i być bardziej otwartym, a zarazem znać swoje granice. Kurs polecam osobom, które szukają zmian w swoim życiu.
Absolwent kursu 2018/19, lat 31
W czasie Kursu spojrzałam inaczej na komunikację, duchowość, emocje, przekonania,
potrzeby swoje i innych. Ułatwia mi to teraz
nawiązywanie zdrowych relacji z ludźmi,
a w konsekwencji jestem bardziej użyteczna
w budowaniu Kościoła Pana Jezusa.
Absolwentka kursu 2018/19, lat 30

e-mail
……………….................................................................…………….…..............…………

…………….............................................................................................…

data

podpis

Zgłoszenie należy przesłać mailowo do 30.09.2019 roku
na adres: marek.cieslar@cme.org.pl lub na adres pocztowy:
CME, ul. Misyjna 8, 43–445 Dzięgielów.

