
 

INFO PEER CAMP IV. 
"Kouč v ťažkostiach“ alebo „Čo s ťažkým klientom". 

 

Čo je to PEER CAMP IV.? 
Peer camp IV je voľné pokračovanie PEER CAMP 2009, 2010, 2011, ktoré organizoval Dalibor 
Bednařík. Je to akcia KOUČOVIA SAMI SEBE, príležitosť stretnúť členov SAKO, ICF a stráviť 
s nimi 2 dni. 
 
Miesto? 
Bude spresnené, niekde pri Bratislave.  
Účastníci z Východného Slovenska dostanú príspevok na cestu. (viac nižšie, v PS*) 
 
Čas? 
21.6. 2012 od 10:30 do 18.00, potom neorganizované priatelenie 
22.6. 2012 od 9.00 do 13.00 
 
Cena?  15 EUR* + náklady na ubytovanie a stravu.  
Každý bude platiť individuálne na mieste.  
 
Cieľ? 
Po prvom zoznamovacom PEER CAMPE, bol druhý zameraný na kľúčové kompetencie kouča 
podľa ICF a tretí na ukážky koučovania podľa rôznych koučovacích škôl. 
Cieľom štvrtého je rozobrať tému „Ťažký klient“ alebo „Kouč v ťažkostiach“. Myslíme na 
ťažkosti v rozhovore s klientom... Prineste si prosím svoje ťažkosti ako aj svoje nástroje na ich 
zvládanie – čo vám funguje?  
 
Forma? 
Ako v predchádzajúcich rokoch aj tentoraz ponecháme programu istú živelnosť – nič nie je 
fixované vopred, všetko budeme riešiť na mieste. 
Zachováme aj konkrétnosť , ktorá sa na PEER CAMPOCH stala zvykom. Nebudeme príliš 
teoretizovať, ide predovšetkým o ukážky koučovania, skúšanie rôznych prístupov. 
Zároveň prirodzene má každý účastník vplyv na obsah PEER CAMPU: budeme robiť na tom, 
na čom sa dohodneme – viac v prihláške. 
 
Máš záujem o PEER CAMP IV. ?  
Vyplň prihlášku http://goo.gl/lJ4WY 

Mgr. Zuzana Karpinská, PhD. 
koučka osobnej efektivity (ACC, ECPC) 

prezidentka ICF (International Coach Federation) Slovak Chapter 
koordinátorka PEER CAMPU IV 

 
PS:   *  Určite si spomínate, že predchádzajúce PEER CAMPY boli zadarmo. Aby sme zachovali 
nejakú celoslovenskú spravodlivosť, tak sme miesto vždy posúvali ďalej na východ. Lenže 
väčšina účastníkov je zo západného Slovenska. A tak sme si povedali, prečo by sme ťahali 
západniarov na východ, kvôli spravodlivosti, keď to môžeme urobiť tak, že ušetrené peniaze 
za cestovanie naprieč Slovenskom (povedali sme si, že to oceníme na 15 EUR) vyzbierame 
a prispejeme na cestovné východniarom – ktorý takto investujú len čas. Preto má teraz PEER 
CAMP „vstupné“. V skutočnosti vás však nevyjde drahšie ako minule. 

http://goo.gl/lJ4WY

