
SÍLA SDÍLENÍ, MOC REFLEXE

Pozice manažera je v mnoha ohledech osamělá, přináší mnoho výzev a požadavků 
a zároveň je mezi ostatními členy týmu unikátní. Pro úspěch služby a organizace 

je klíčové, aby manažeři na všech úrovních pracovali dobře, byli opečovaní 
a měli prostor se rozvíjet a promýšlet řešení problematických momentů. 

Supervizní skupina je místo, kde je právě toto ideálně možné.

CO SUPERVIZNÍ SKUPINA NABÍZÍ

Nabízíme citlivě a dynamicky utvářený prostor, kde můžeme pojmenovávat, rozklíčová-
vat, volit mezi různými řešeními a hledat nejlepší možné cesty postupu. A také nezapo-
mínat na sebe a na to, jak to všechno přežít.

Budeme používat metodu supervize – tedy reflexe vlastní práce zaměřené na rozšiřování 
porozumění, řešení obtížných situací a učení se prostřednictvím vlastní zkušenosti 
a sdÍlení s ostatními.

STRUKTURA SUPERVIZNÍ SKUPINY

Skupina bude mít maximálně 12 členů 
a je koncipovaná jako uzavřená, tj. nebude 
možné do ní v průběhu roku dále přistoupit.

Skupina společně stráví 6 dní – úvodní 2 dny 
a další 4 dny v jednodenních setkáních.

V průběhu setkání je většina času věnována 
práci na tématech, která přinášejí členové 
skupiny.

PRO KOHO JE SUPERVIZNÍ SKUPINA URČENA

Pro manažery všech úrovní z pomáhajících a sociálních organizací z neziskové i příspěv-
kové sféry.
Pro manažery, kteří zažívají osamělost své pozice a tlaky z úrovní pod nimi i nad nimi.
Pro manažery, kteří hledají místo, kde mohou spočinout, učit se a sdílet.

Supervizní skupina pro manažery pomáhajících organizací
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SUPERVIZOŘI, KTEŘÍ VÁS VEDOU

Daniel Kaucký 
Buďte si jisti, že ať se děje cokoli Dan se na to napojí a přidá svoji energii. 
Možná Vás vyprovokuje, nebo nabídne nečekanou perspektivu. Z pozice 
protřelého supervizora a lektora volí odvážné strategie a nabízí překvapivé 
úhly pohledu. Dlouhodobě pracoval jako ředitel pro metodiku ve Fokusu 
Praha. Jako supervizor pracuje s řadou týmů pracovníků v přímé péči. 
Často je svědkem toho, kým pracovníci chtějí být vedeni, o kom sní 
a koho nevidí. Přeje oběma stranám, aby se našly.

Honza Kostečka
Býval ředitelem a bavilo ho to. Časem se z výkonné pozice posunul a nyní 
pečuje o organizace a jejich managementy jako konzultant a supervizor. 
Postupem času nabyl dojmu, že úspěšní ředitelé jsou zvláštními typy 
manažerů, jejich profil je často naprosto nemanažerský a vymyká se 
všem klasickým poučkám o managementu. A proto je má rád. 

JAK DANIEL A HONZA PRACUJÍ?

Podpora je v síle spojení
Dáváme podporu těm, kteří podporují jiné. S přijetím podpory pro sebe si mohu dovolit dávat jí 
přijatelně druhým. Dovolte si s námi laskavé kolegiální spojenectví určené pro detailní průzkum 
toho, co se odehrává.  

Práce je nám radostí
Momenty radosti a spokojenosti jsou nezbytné přísady. Práce nám pak chutná, baví nás, jde 
nám a děláme jí rádi. Držíme se radosti tam, kde je, a uvolňujeme jí cestu tam, kde se zdá, že 
není. Radost z práce dáváme do každého momentu. 

Reflexí práce navádíme ke změnám
Je důležité promýšlení a reflexe toho, co se děje. V naší práci je promýšlení odrazovým můstkem 
k posunu. K posunu k lepšímu, k řešení obtížného, k rozvoji skvělého. I malý krok se počítá a vel-
ké věci se skládají z malých kroků. Naše práce vede ke změnám.

TUDYTAM - AKTUÁLNÍ KURZY

Chcete vědět, jestli je supervize aktuálně vypsaná jako otevřená? Navštivte naše webové 
stránky, kde najdete také cenu. Supervize se zpravidla konají v našem Vzdělávacím centru 
v Praze. Potřebujete vědět více informací? Neváhejte a pište e-mail, nebo volejte. 
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