Srdečně vás zveme na střednědobý výcvikový
a vzdělávací program

SUPERVIZE V SOCIÁLNÍ PRÁCI
Výcvikový a vzdělávací program „Supervize v sociální práci“ navazuje na dosavadní společné
projekty Asociace vzdělavatelů v sociální práci, Modré linky a Asociácie supervízorov a
sociálnych poradcov SR v oblasti vzdělávání v supervizi v českém prostředí.
Nynější program realizuje ASVSP ve spolupráci s Občanskou poradnou Brno.
Supervize je metodou kontinuálního zvyšování profesních kompetencí odborníků pracujících s lidmi.
Cílem nabízeného výcvikového a vzdělávacího programu je odborná příprava supervizorů působících
v pomáhajících profesích.
Cílová skupina účastníků programu:
 pomáhající profesionálové v oboru sociální práce nebo
 vyučující na VOŠ nebo VŠ vzdělávajících v oblasti sociální nebo zdravotně sociální práce
Vstupní podmínky:
 dosažené vzdělání pro práci sociálního pracovníka podle zákona (108/2006 Sb.) nebo pedagogické
vzdělání požadované pro výuku na VOŠ nebo VŠ vzdělávajících budoucí sociální nebo zdravotně
sociální pracovníky
 a minimálně osmiletá praxe po ukončení výše uvedeného vzdělání - a to přímá práce s klienty,
pedagogická praxe na VOŠ nebo VŠ vzdělávajících v oblasti sociální nebo zdravotně sociální
práce, nebo praxe v řídící pozici v sociální oblasti (lze kombinovat)
 a absolvování minimálně deseti hodin supervize v posledním roce před začátkem výcviku
(doložené potvrzením od supervizora)
 a věk od 35 let
Výběrový pohovor se koná 26.11.2019 v Brně (míra naplnění vstupních podmínek podléhá
posouzení výběrové komise)
Základní informace:
 délka konání: 2,5 roku (leden 2020 až září 2022)
 rozsah: 380 hodin (příprava na budoucí pravděpodobné znění legislativy upravující vzdělávání v
supervizi)
 místo konání: Brno
 odborná garantka: doc. Eva Mydlíková, PhD.
 základní lektorský tým: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D., Mgr. Bohuslava Horská, Mgr. Martin
Halama, Mgr. Ladislav Ptáček (lektorská práce bude probíhat ve dvojici v zájmu zajištění
kontinuity výcviku při střídání lektorů)
 velikost výcvikové skupiny: 14 - 18 osob
 cena výcviku:
- při uhrazení celé částky před začátkem výcviku činí kurzovné 33.000 Kč
- při uhrazení ve dvou platbách rozložených následovně: před začátkem výcviku 17.000
Kč a uprostřed výcviku 17.000 Kč, činí kurzovné celkem 34.000 Kč
 náklady na ubytování a dopravu na místo výcviku v Brně si účastník hradí sám

Struktura výcviku:
celkový rozsah: 380 hodin (prezenční a distanční forma)
 prezenční forma: 200 hodin (8 třídenních bloků: čtvrtek až sobota)
 distanční forma:
- přijatá supervize v rámci výcviku: 15 hodin,
- sebezkušenost: 50 hodin,
- individuální práce: 20 hodin,
- práce v kolegiálních skupinách: 40 hodin,
- zpracování portfolia: 55 hodin
 možnost absence: toleruje se 10% z prezenčního studia, vyšší absenci si účastník může na základě
domluvy na své náklady nahradit
 cena výcviku nezahrnuje přijatou supervizi v rámci výcviku a sebezkušenostní část
Pozn. Přijatá supervize: účastník si vybírá supervizora ze seznamu doporučených supervizorů; je
možnost vlastního supervizora na základě domluvy. Sebezkušenost: doporučuje se absolvovat
sebezkušenostní část u PSINu, účastník si však může na základě domluvy najít jinou formu skupinové
sebezkušenosti, nebo si nechat započítat sebezkušenost např. z probíhajícího terapeutického výcviku
Tematické okruhy:
 základní vymezení supervize: cíle, pojetí, vymezení ve vztahu k jiným disciplínám (terapie,
koučink, metodické řízení aj.),
 modely supervize,
 etický rámec supervize,
 supervize v procesu vzdělávání a osobního rozvoje studentů/nových pracovníků,
 řemeslo supervize,
 týmová, skupinová a individuální supervize, manažerská supervize,
 můj růst v supervizi - plán supervizního rozvoje,
 supervizní smlouva a supervizní kontrakt, formální náležitosti supervize, dokumentace,
 legislativa,
 sebereflexe a reflexe, supervize supervize, osobnost supervizora a jeho kompetence, role a
odpovědnost,
 další techniky využitelné v supervizi
Termíny setkání prezenčního studia:
1. setkání:
16. - 18. 1. 2020
2. setkání:
23. - 25. 4. 2020
3. setkání:
17. - 19. 9. 2020
4. setkání:
26 . - 28.11. 2020
5. - 8. setkání: bude upřesněno později
Přihlášky a výběrový rozhovor:
 V případě zájmu o tento výcvikový a vzdělávací program vyplňte prosím přihlášku, kterou
naleznete na: http://www.asvsp.org/vzdelavani/ a odešlete ji elektronicky na adresu:
vzdelavani@asvsp.org a v kopii na necasova@fss.muni.cz
 Zájemci budou zařazeni do vzdělávacího programu podle výsledků výběrového rozhovoru,
který se koná 26. 11. 2019 v Brně. Rozhovor bude zaměřen na okruhy uvedené v dotazníku.
Dotazník na vyplnění zašleme přihlášeným zájemcům.

