
CO SUPERVIZNÍ SKUPINA NABÍZÍ

Supervize ve skupině nabízí možnost v bezpečném prostředí sdílet a řešit své profesní
otázky, vhledy a problémy s lidmi, kteří jsou na tom podobně jako vy a rozumějí vám, i když
vás vůbec neznají. Umožňuje v hloubce i šíři zažít sounáležitost profese i nezávislé pohledy
kolegyň a kolegů z oboru.

KDY

09. 12. 2021 / 25. 01. 2022 / 29. 03. 2022
17. 05. 2022 / 28. 06. 2022

PRO KOHO JE SUPERVIZNÍ SKUPINA URČENA

Skupina je určena sociálním pracovnicím a pracovníkům jakéhokoliv zaměření, kteří:
jsou aktuálně zaměstnáni u některého z poskytovatelů sociálních nebo podobných
služeb,
mají odhodlání se zdokonalovat a rozvíjet skrze supervizi,
chtějí se potkat s novými kolegyněmi a kolegy,
chtějí se půl roku intenzivně zabývat svými pracovními tématy v supervizi.

SUPERVIZNÍ SKUPINA 
PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNICE A SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY

TUDYTAM, z.s.
tudytam-vzdelavani.cz

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

Chcete zažít jinou než týmovou a individuální supervizi? Lákala by vás supervizní
zkušenost a sdílení ve skupině mimo vaši organizaci? Chcete se nechat inspirovat

supervizními nápady kolegů sociálních pracovníků odjinud? Připadají vám 2-3 hodiny
supervize málo? Ještě jste nezažili supervizorskou dvojici a jste na to zvědaví?

Pojďte se s námi pustit do celodenního supervizního dobrodružství se supervizorem 
a supervizorkou v uzavřené skupině.

KDE

Praha - Holešovice (Vzdělávací centrum)

ZA KOLIK

 9 400 Kč / účastníka (5 dní)
Cenu je možné rozložit do 2 splátek podle dohody. 
Cena zahrnuje práci dvou supervizorů na všech setkáních, pronájem místnosti, drobné občerstvení.
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SUPERVIZOŘI

BOHUNKA KALOUSKOVÁ
Profesí je sociální pracovnice, celý svůj život působí většinou v
neziskových organizacích, které poskytují sociální služby. Pracovala s
rizikovou mládeží, s bezdomovci, jako terénní sociální pracovník s
romskou komunitou a v posledních patnácti letech se věnovala práci
se seniory a zdravotně znevýhodněnými. V současné době působí v
organizaci poskytující doprovázení pěstounů. Učila na sociálně
právní škole, nyní působí jako lektorka a supervizorka převážně v
nestátních organizacích.

Bohunka se specializuje na supervize v pomáhajících profesích.
Absolvovala supervizní výcvik FHS UK – CŽV a supervizní výcvik II.
HESTIA Praha. Má 15 let praxi ve vedení supervizí.

HONZA KOSTEČKA
V TUDYTAM se věnuje poradenství při rozvoji a tvorbě strategie
organizací, řešení manažerských problémů, případové, týmové i
individuální supervizi. Honzovou specializací jsou supervize pro
manažerské týmy a manažery na vrcholných pozicích.

Honza se věnuje individuálním supervizím pro manažery, supervizím
pro manažerské týmy  a také případovým supervizím
multidisciplinárních týmů. Honza absolvoval supervizní výcvik FHS
UK Praha a má 10 let praxe ve vedení supervizí.

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@tudytam_vzdelavani.cz, tel.: +420 608 335 785

STRUKTURA SUPERVIZNÍ SKUPINY

V rámci skupiny budeme pracovat na vašich tématech z oblasti práce s klienty, vaší role v
organizaci a týmu i na tématech prolínání osobního a pracovního světa.
Skupina se supervizorkou a supervizorem společně zažije 5 dní práce v průběhu 7 měsíců.
Kapacita skupiny je maximálně 12 účastníků. Pro účast ve skupině je vhodná účast pouze
jednoho účastníka z jednoho týmu.
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