
Akreditovaný výcvik EMDR Europe
Zveme Vás na EMDR Europe akreditovaný online výcvik v metodě EMDR se zahraniční lektorkou 
Annou Ritou Verardo. Výcvik je veden v italském jazyce, překlad do českého jazyka je zajištěn. 

Anna Rita Verardo je kvalifikovaná italská trenérka pro dospělé i děti 
a dorost. Je členkou Evropské komise pro aplikaci EMDR u dětí a 
dospívajících. Pracuje na několika výzkumných projektech, které se 
týkají především studia neurobiologických korelátů EMDR ve 
spolupráci s Univerzitou Tor Vergata a Univerzitou La Sapienza v 
Římě. Je spoluautorkou intervenčních protokolů a autorkou mnoha 
publikací a knih.

Proč metoda EMDR? 

EMDR je zkratka pro Eye Movement Desensitization and Reprocessing (Desenzibilizační terapie 
využívající pohyb očí). Představuje komplexní, integrativní psychoterapeutickou léčbu, která 
pomáhá lidem zotavit se z problémů vyvolaných traumatickými událostmi v jejich životě a z nich 
vyplývající obtíže. Zastavuje obtížné vzpomínky a pomáhá jim je správně přepracovávat. Může tak 
pomoci s řadou duševních chorob u lidí všech věkových skupin. 

Tato terapeutická metoda je založená na důkazech a v současné době obsahuje přes 3000 
výzkumů. Světovou zdravotnickou organizací (WHO)  byla uznána za efektivní nástroj při řešení 
posttraumatické stresové poruchy.  

Jak výcvik probíhá? 

Výcvik poskytuje teoretické zázemí a nácvik klinických dovedností pro použití metody EMDR v 
praxi. Po úspěšném absolvování školení v metodě EMDR účastník získá akreditovaný Certifikát o 
absolvování výcviku, je možné získat mezinárodně uznávaný certifikát terapeuta EMDR.

Základní školení EMDR je složeno ze dvou třídenních teoreticko-praktických částí  a minimálně 
třech supervizních setkání. První část zahrnuje uvedení do psychotraumatologie a základní 
zvládnutí metody u jednorázového traumatu. V druhé části se zaměřuje pozornost na prohloubení 
vědomostí a zručností v problematičtějších a komplexnějších tématech (disociace, závislosti 
apod.). 

Pro dokončení kurzu je nezbytná plná účast na všech přednášek, cvičeních a supervizních 
konzultacích.



Data a časy
1. Blok: 11.-13. 11. 2022 (v čase 9-18:30hod)

Supervize (v čase 9-13, 14-18hod)

• 9. 12. 2022

• 13. 1. 2022

• 27. 1. 2022

• 4. 2. 2022

2. Blok: 24.-26. 2. 2023 (v čase 9-18:30hod)

Supervize (v čase 9-13, 14-18hod)

• 24. 3. 2023

• 1. 4. 2023

• 12. 5. 2023

• 2. 6. 2023

Platební informace

Náklady na vzdělávání zahrnují obě části tréninku, tištěné materiály a povinné supervize, které 
jsou v jiných školeních hrazeny zvlášť. 

Cena výcviku je 29.800 Kč + DPH (součástí ceny je vzdělávací i supervizní část). Prosíme o 
uhrazení poplatku 29.800 Kč + DPH do 1. 10. 2022 po vydání faktury a rozhodnutí o přijetí do 
výcviku. Je možná individuální domluva o rozložení platby. 

V případě neuhrazení poplatku do data splatnosti postupujeme místo náhradním zájemcům. 
Uhrazením poplatku je Vaše přihlášení závazné. V případě neúčasti vracíme 80 % poplatku. 
Přihlášením se do výcviku účastník souhlasí s danými podmínkami.

Pro koho je výcvik určen? 

Do výcviku jsou zváni psychologové, psychiatři a psychoterapeuti s ukončeným vysokoškolským 
magisterským vzděláním a akreditovaným dlouhodobým výcvikem. Podmínkou vstupu do 
vzdělávání EMDR je aktuálně probíhající psychoterapeutická praxe s klienty, aby byla zajištěna 
bezprostřední aplikace naučeného do praxe. 

Přihlašování

Přihlašování je možné na www.emdr.cz


