ÚVOD DO SUPERVIZE PRO PRACOVNÍKY
– JAK JI DOBŘE VYUŽÍVAT

Rádi byste se dozvěděli více informací o supervizi? Proč byste ji měli využívat?
Co se bude na supervizi dít? A můžete supervizorovi říct všechno?
Co je to supervizní téma? Jak se supervize dotýká klientů?

ANOTACE
Supervize se v sociálních službách využívá různě. V kurzu se dozvíte více informací
o supervizi jako takové – jaké jsou typy a druhy supervize, jaké jsou její cíle. Budeme se
věnovat procesu reflektování vlastní práce, který je základem supervize. Seznámíme vás se
zákonnými požadavky a také s tím, co lze od supervize a od supervizora očekávat. Zamyslíme
se nad smyslem supervize, jejími možnosti v konkrétních náročných situacích jak s klienty,
tak s kolegy nebo nadřízenými. Přiblížíme vám, jak supervize probíhá a jak poznat dobrou
supervizi či dobrého supervizora. Budeme se zabývat tématem bezpečí na supervizi, co to je
supervizní kontrakt a jak se supervize vyhodnocuje, jaké z ní mohou být výstupy.
Na kurzu budeme společně pracovat na modelových situacích nebo konkrétních náročných
situacích z praxe účastníků.

CO VÁM KURZ PŘINESE
Zorientujete se v zákonných
požadavcích na supervizi.
Pochopíte, co je cílem supervize
a proč ji máte jako pracovník využívat.
Seznámíte se s možnostmi supervize.
Naučíte se poznat dobrou supervizi.

PRO KOHO JE KURZ URČEN
Pro sociální pracovníky.
Pro vedoucí pracovníky.
Pro pracovníky v sociálních službách.

Kurz má akreditaci MPSV ČR..
Rozsah kurzu je 8 vyučovacích hodin.

TUDYTAM, z.s.
tudytam-vzdelavani.cz
kurzy@tudytam-vzdelavani.cz; +420 721 847 730

LEKTOŘI O KURZU
Bohunka Kalousková
Jako supervizorka se při supervizích v sociálních službách setkávám se
spoustou otázek, které se kolem supervizí objevují. Je důležité si je zodpovědět,
popřemýšlet o nich a pak se vrhnout do supervizních dobrodružství. Čím déle
supervizi dělám, tím víc mě baví. Ráda učím nováčky supervizi. Také se ráda
setkávám s pracovníky, kteří supervizi využívají již léta. Stále se nám společně
daří nacházet nová supervizní témata. Supervize prostě může být super – pro
všechny zúčastněné.
Helena Kožíšková
Měla jsem velikánské štěstí – na svůj první tým, v kterém jsem pracovala,
i na supervizora, který nás supervizí provázel. Všichni byli odborníci, odvážní
a poctiví, a nechyběla jim laskavost. Vplula jsem do běžící supervize, kde
všichni věděli, co se od nich čeká, a dělali to. Někdy byla výsledkem lehkost
a někdy tíže z objeveného. A obvykle to byla dřina. Přála bych lidem, kteří
pracují s lidmi, aby rozuměli, jak má a může supervize běžet a co může
přinášet, nebáli se říkat si o to, nebáli se přiblížit se ke strastem i radostem
a při hledání cest cítili podporu.
Honza Kostečka
Když jsem se poprvé setkal se supervizí, myslel jsem, že je to nějaká magie…
Moc jsem nerozuměl tomu, co se děje, ale fascinovalo mě, že to funguje. Dnes
už vím, že supervize je řada osvědčených postupů, pravidel a přístupů, které,
když se správně aplikují, jsou mocným nástrojem k učení, zlepšování kvality
služby a funkčnosti týmů. A jsem rád, když supervizi všichni rozumíme. Jak
já jako supervizor, tak ti, kteří supervizi využívají. Vědomě to jde lépe!
Honza Paleček
Supervize je pro mě objevování toho, co na začátku nikdo (včetně mě) neví.
Tomáš Masopust
Vzpomínám si, jak jsme zaváděli supervizi u nás v organizaci. Byla to podpora,
kterou jsme samozřejmě neuměli využívat, protože jsme ji do té doby neznali.
Trvalo to dlouho, než jsme se naučili tento nástroj využívat, ale bylo úžasné,
ten proces sledovat. Sledovat, jak se tým postupně učil reflexi vlastní práce,
formulovat otázky, spolupracovat a vzájemně se podporovat. Nemyslím si,
že náš kurz může tento proces urychlit, ale určitě ho může dobře nastartovat...

TUDYTAM AKTUÁLNÍ KURZY
Chcete vědět, jestli je kurz aktuálně vypsaný jako otevřený? Navštivte naše webové stránky, kde najdete také ceny
kurzů. Otevřené kurzy se zpravidla konají v našem Vzdělávacím centru v Praze. Kurz můžeme uspořádat i na míru
ve vaší organizaci za výhodnějších podmínek! Potřebujete vědět více informací? Neváhejte a volejte, nebo pište
email: +420 721 847 730, kurzy@tudytamvzdelavani.cz.
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