
 
 

 

Akreditovaný výcvik EMDR Europe pro děti a 

adolescenty 
 
Zveme Vás na EMDR Europe akreditovaný online výcvik v postgraduálním vzdělání zaměřený na 

práci s dětmi a adolescenty 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. Supervize povede Anna Rita Verardo a Zuzana 

Čepelíková (CZ). 

 

 
Pro koho je výcvik určen? 

 
Do výcviku jsou zváni EMDR terapeuti po ukončené první části Level 1 a pro všechny, kdo aktivně 

pracují s metodou EMDR a chtějí si prohloubit informace a získat nové dovednosti. 

 

 

Jak výcvik probíhá? 

Výcvik je nadstavbou na základní výcvik a je doporučen nejen lidem pracujícími s dětmi, ale pro 

všechny, kteří mají zájem se více dozvědět o práci s ranými zraněnými, attachmentovými 

poruchami včetně porozumění základním neurobiologickým zákonitostem, které spadají do oblasti 

znalostí vývojové psychologie. 

 

Školení EMDR pro práci s dětmi je složeno ze dvou dvoudenních teoreticko-praktických částí a 

minimálně dvou supervizních skupinových setkání. Pro dokončení kurzu je nezbytná plná účast na 

školení i supervizních konzultacích. 

 

 

Data a časy 

1. Blok: 14-15.1. 2023 (v čase 9-18:00hod) 

Supervize (v čase 9-13, 14-18hod) 

• 23.2. 2023 

 

2. Blok: 11-12.3. 2023 (v čase 9-18:00hod) 

Supervize (v čase 9-13, 14-18hod) 



• 12.4 2023 

• 21.4.2023 

• 17.5.2023 

 
 

Platební informace 
 
 

Náklady na vzdělávání zahrnují obě části tréninku, tištěné materiály a povinné supervize, které 

jsou v jiných školeních hrazeny zvlášť. 
 

Cena výcviku je 18 200 Kč včetně DPH. Prosíme o uhrazení poplatku 18200 Kč + DPH do 11.11. 

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. 

 
 
 

Přihlašování 
 
Přihlašování je možné na https://forms.gle/6qf8VVPhYyb9Sd9N6 
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