ODMÍTÁNÍ V PROCESU SUPERVIZE

CO SUPERVIZNÍ WORKSHOP NABÍZÍ
Supervizi je přirozeně přítomna řada názorů, vztahů a motivací, které se spolu
dostávají do souladu nebo nesouladu – konfliktu. Stává se, že nějaký obsah nebo
přímo účastník supervize, je odmítán, vytlačován, vytěsňován.
Jak s fenoménem odmítání může supervizor pracovat?
Kdy je lepší odmítnutí respektovat jako projev svobodné vůle?
Kdy naopak podrobit zkoumání samotný fakt odmítnutí, abychom rozšířili
uvědomění?
Kdy a jak oslovovat odmítání, které není jasně verbalizované?
Lze v supervizi odmítnutí i nepřijmout?
Pro zkoumání použijeme metodu mikrointervencí, kterou jsme již mnohokrát
vyzkoušeli a pokaždé umožnila bezpečné a dynamické objevování.

PRO KOHO JE SUPERVIZNÍ SKUPINA URČENA
Workshop je určen praktikujícím supervizorům všech líhní a škol a studentům supervize.

TERMÍN WORKSHOPU:
04. 01. 2023

KDE:
Praha

ZA KOLIK:
1 950 Kč / účastníka
Cena zahrnuje přípravu workshopu, facilitaci, pronájem prostor a drobné občerstvení.

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

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.

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
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