
CO SUPERVIZNÍ SKUPINA NABÍZÍ

Nabízíme citlivě a dynamicky utvářený prostor, kde můžeme pojmenovávat,
rozklíčovávat, volit mezi různými řešeními a hledat nejlepší možné cesty postupu. A také
nezapomínat 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.
Skupina je po celou dobu vedena dvěma supervizory. To nabízí velkou možnost
improvizace, bezpečí i radosti ze společné práce.

KDY

24. – 25. 3. 2021 (první dvoudenní setkání),
4. 5. 2021, 22. 6. 2021, 16. 9. 2021,
24. 11. 2021, 24. 11. 2021

SUPERVIZNÍ SKUPINA PRO CDZ

TUDYTAM, z.s.
tudytam-vzdelavani.cz

kurzy@tudytam-vzdelavani.cz; +420 721 847 730

Centra duševního zdraví jsou novým způsobem, jak je poskytována, a tím pádem 
i organizována péče a podpora. To s sebou nese nemalé nároky na vedoucí a manažery,

kteří v nich působí. V kontextu turbulentního prostředí před nimi často stojí výzvy, 
se kterými není snadné se vypořádat. Skvělou práci s klienty mohou dělat jen skvělí

pracovníci, a ti musí být skvěle řízeni. Skvělé řízení nemůže být bez podpory a reflexe.

KDE

Praha - Holešovice (Vzdělávací centrum)

ZA KOLIK

12 500 Kč/účastníka (7 dní)
Cenu je možné rozložit do 2 splátek podle dohody. Cena zahrnuje práci dvou supervizorů na
všech setkáních, pronájem místnosti, drobné občerstvení.
 

PRO KOHO JE KURZ URČEN

Pro manažery, kteří pracují na jakýchkoliv úrovních v CDZ.
Pro manažery CDZ, kteří se chtějí učit a jsou ochotni sdílet s druhými.
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SUPERVIZOŘI

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 manažerem a ředitelem a bavilo ho to. Dnes se s manažery na
všech úrovních setkává téměř každodenně jako jejich průvodce a čím
dál víc si uvědomuje, jak důležití jsou pro klienta, i když s ním
nepracují. Zároveň také znovu a znovu vnímá, že nejlepší manažer je
takový, který se dokáže postarat o sebe a pak svoji energii předává
dál. Rád s manažery přemýšlí o jejich tématech a hledá s nimi řešení
nejrozmanitějších potíží. Jeho oblíbená témata jsou zralé používání
moci ve vztahu a láska k bližnímu v systému organizace.

TUDYTAM, z.s.
tudytam-vzdelavani.cz

kurzy@tudytam-vzdelavani.cz; +420 721 847 730

Chcete se na supervizní skupinu registrovat? ›››Navštivte naše webové stránky.‹‹‹

Potřebujete vědět více informací? Neváhejte a volejte, nebo pište email:
Honza Kostečka – honza@tudytamvzdelavani.cz, tel.: +420 608 335 785
Daniel Kaucký – kauckyd@gmail.com, tel.: +420 777 800 385

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 ji
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 ji 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 velké věci
se skládají z malých kroků. Naše práce vede ke změnám.

https://tudytam-vzdelavani.cz/
https://tudytam-vzdelavani.cz/kontakt/
https://tudytam-vzdelavani.cz/kontakt/
https://tudytam-vzdelavani.cz/kontakt/
https://tudytam-vzdelavani.cz/supervizni-skupina/supervizni-skupina-pro-cdz/

