
CO SUPERVIZNÍ WORKSHOP NABÍZÍ

Supervizor vede proces, vedoucí vede tým, každý vede sám sebe. A všichni jsme
omylní, nedokonalí, děláme chyby, vstupujeme do prostorů, které jsou toho
druhého, chceme si zajistit pohodlí pro sebe a své úkoly.

Pozice vedoucího v týmu je oproti ostatním členům specifická. Jak se k němu
supervizor má vztahovat? Kdy supervizor vedoucímu pomáhá, kdy mu život
komplikuje, kdy jeho pozici potvrzuje a kdy ji ohrožuje? Je slovo vedoucího více? 
Jsou si členové týmu v supervizi rovni nebo je supervize jen hra na rovnost?

Tyto a další související otázky budeme zvídavě prozkoumávat a hledat na ně
odpovědi.

Pro zkoumání použijeme metodu mikrointervencí, kterou jsme již mnohokrát
vyzkoušeli a pokaždé umožnila bezpečné a dynamické objevování.

KDY

04. 01. 2022

PRO KOHO JE SUPERVIZNÍ SKUPINA URČENA

Workshop je určen praktikujícím supervizorům všech líhní a škol a studentům supervize.

VEDOUCÍ V SUPERVIZI TÝMU 
ANEB 

KDO TO TADY ŘÍDÍ?

TUDYTAM, z.s.
tudytam-vzdelavani.cz

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

KDE

Praha

ZA KOLIK

1 600 Kč / účastníka 

Cena zahrnuje přípravu workshopu, facilitaci, pronájem prostor a drobné občerstvení.
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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.

Pracoval 15 let v neziskové organizaci Fokus Praha jako metodický
ředitel. Lektorsky se dlouhodobě soustředí na téma zvládání
obtížných situací a agrese. Řadu let superviduje týmy v oblasti
sociálních služeb. Víc a víc je fascinován facilitací interpersonálních
konfliktů a je celkově zapálen do zkoumání rozmanitostí vnitřního 
i vnějšího pole komunikačních procesů. Rád povzbuzuje vnitřní
volnost otevírající souhru s druhými.

HONZA KOSTEČKA
Potulný profesionální konzultant a amatérský DJ, milovník rodinného
života a blízkého lidského kontaktu. Honza si práci užívá a chce, aby
plynula jako příjemný večírek.

Za ty roky, co se odpovědně noří do zákoutí řízení různých
organizací, dokáže nadchnout svojí energií, posunout vás v
náročných situacích, vydržet i těžké věci a taky si z toho dělat legraci,
někdy i srandu. Zajímá ho, co je tady a teď. Budoucnost vaší
organizace vidí téměř výhradně strategicky dobře. 

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. 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 workshop 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

https://tudytam-vzdelavani.cz/
https://tudytam-vzdelavani.cz/kontakt/
https://tudytam-vzdelavani.cz/kontakt/
https://tudytam-vzdelavani.cz/kontakt/
https://tudytam-vzdelavani.cz/supervize/vedouci-v-supervizi-tymu/

