POKYN K VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI O REGISTRACI I.STUPNĚ



Jméno a příjmení, včetně rodného - do žádosti i příloh je potřebné vyplnit obě jména, aby bylo
srozumitelné v provázanosti na doložená potvrzení či certifikáty – mnoho členů Tanter v průběhu
vzdělávání změnila jména, tak aby vše bylo kompatibilní, dohledatelné





Jsou 3 možnosti registrace
o

dle Standardů

o

dle GRANNY RULLES

o

dle individuálního posouzení * v případě že nespňujete některou požadovanou oblast

Individuální posouzení je možné v kombinaci s registrací dle Standardů a Granny rulles, když
žadatel nenaplňuje některou z požadovaných oblastí – jde o možnost registrace absolventů prvních
výcviků TPT, kdy nebyly stanoveny kritéria pro přijetí do výcviku v podobě, jak je tomu běžné
v současné době, nejčastěji jde o požadavek na univerzitní vzdělání, je možno použít i v jiných
zdůvodněných případech
Tzn. pokud žádáte o registraci dle granny rulles a máte zájem o individuální posouzení, nechejte
obě tyto možnosti



Podepisuje se pouze Žádost, kde se podpisem potvrzuje pravdivost a správnost informací
uvedených ve všech dokumentech žádosti – Žádosti, přílohách a profesním životopise



Oskanovanou podepsanou Žádost zašlete emailem na adresu registrace@tanter.cz



Ostatní uvedené dokumenty včetně příloh uložte s názvem a se svým jménem jak je v jejich názvu
uvedeno – zde doplňte za název přílohy a podtržítku své jméno tzn. pro oblast supervize dokument
nazvěte: Příloha č. 1 SUPERVIZE_ za podtržítkem napíšete své jméno a příjmení



Přílohy zasílejte ve formátu WORD nebo PDF, nepodepisují se



Platba poplatku – částka 1000,-Kč, je nutno mít zaplaceno současně s podáním žádosti o registraci,
do zprávy pro příjemce napište svoje jméno a příjmení_registrace a jako variabilní symbol uveďte
své telefonní číslo, pro pokladní Hanku Hledíkovou bude jednodušší s Vámi řešit jakékoliv trable
spojené s platbou.



Příloha č.1 SUPERVIZE – jedná se o supervizi vztahující se k TPT praxi uvedené v Příloze č.2.
o

Počet hodin celkem = počet hodin supervizí, který se žadatel účastnil

o

Počet případů = počet supervidovaných případů žadatelem, které prezentoval na dané
supervizi, případně souhrnně

o

Na jeden řádek je možné dát počet hodin supervizí souhrnně za kalendářní rok např.
individuální supervize u jednoho supervizora, či skupinové supervize od jednoho
supervizora ve stejné formě, tzn. souhrnně pro online a souhrnně pro prezenční hodiny
supervizí



Příloha č.2 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ - rozsah a typ vzdělávání dle Standardů a Granny rulles, vztahující
se zejména k vývojové psychologii, TPT či jinému expresivnímu psychoterapeutickému přístupu
o



Intervize – pouze ty které organizoval Tanter, doloženo potvrzením či prezenční listinou

Příloha č.3 TPT PRAXE – započítává se pouze supervidovaná TPT praxe dle Standardů Tanter.
Uvádějte konkrétní čísla hodin, skupin, účastníků, klientů, pokud to není možné, uveďte
kvalifikovaný odhad, což popište v Komentáři
Do praxe TPT se nepočítá lektorování, ale pouze supervidovaná terapeutická práce – kdy se jde
s klientem / klienty do psychoterapeutického procesu. Může se jednat i o terapeutický tanec, ale
je nutné v něm postupně zakomponovávat prvky procesové terapeutické práce, což se např. na
jednorázovém víkendovém workshopu neděje



Příloha č.4 SEBEZKUŠENOST - Do osobní terapie je možné započítat ucelenou/dokončenou
sebezkušenostní část jiného psychoterapeutického výcviku – týká se pouze 1 a 2 TPT výcviku dle
Granny rulles, případné požadavky a dotazy na další možnosti a zohlednění zašlete ve formě
individuální zadosti.



Při vyplňování prosím čtěte Minimální požadavky i Poznámky, které jsou uvedené jednotlivých
příloh – jedná se o výtah ze Standardů TANTER a Granny rules pro zjednodušení vyplňování i
následnou registraci



Do Komentářů, které jsou součástí každé Přílohy pod tabulkou hodin, pište veškeré upřesnění
k uváděným hodinám, aktivitám, atd.



Skeny/kopie jednotlivých potvrzení a certifikátů zasílejte pokud možno pro každou oblast, tzn.
Supervize, Další vzdělávání, Praxe, , vždy v jednom dokumentu, který pojmenujte např. Pro oblast
SUPERVIZE: kopie potvrzení SUPERVIZE_jméno a příjmení - za podtržítko napíšete své jméno,
pokud není možné poslat více skenů/kopií v jednom dokumentu (některé tiskárny to umí  ,
některé ne ), pošlete jednotlivě, vždy označené stejným názvem jak je uvedeno výše + doplňte
označením pořadového čísla, jak je uvedeno v tabulce konkrétní Přílohy Žádosti
Pokud máte skener, který neumožňuje skenovat více dokumentů do jednoho souboru, je možnost
PDF sloučit dohromady např. zde: https://www.ilovepdf.com/merge_pdf.



Možnost čestného prohlášení – hodiny ve všech oblastech se dokládají certifikáty či potvrzením o
absolvování daného programu, pokud takový dokument nemáte, je možné hodiny počítat na
základě čestného prohlášení – není nutné psát samostatné čestné prohlášení ke každé
potvrzované aktivitě – stačí zaznamenat v tabulce, jak je předepsáno. Podpisem v Žádosti
potvrzujete pravdivost a správnost tohoto / těchto Čestných prohlášení



Do celkových počtů hodin v PROTOKOLU a CERTIFIKÁTU REGISTRACE I.STUPNĚ budou zapsané
všechny uznané hodiny na základě zhodnocení Výboru a rozhodnutí Rady Tanter (dle kritérií
Standardů a Granny rules)



Součástí Žádosti o registraci je i odborný životopis v rozsahu min. 1 - max. 3 str. A4 – s akcentem
na psychoterapeutickou, TPT či jinou pohybovou či taneční činnost, zde může uvést další TP
aktivity, např. lektorování, publikování, výzkum, stáže, exkurze, performance - taneční / pohybové
vystoupení či choreografie, aktivity propojující TPT s dalšími expresivními či uměleckými školami a
směry, atd.

