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Srdečně vás zveme na střednědobý
výcvikový a vzdělávací program

SUPERVIZE V SOCIÁLNÍ PRÁCI
Výcvikový a vzdělávací program „Supervize v sociální práci“ realizuje Asociace vzdělavatelů
v sociální práci ve spolupráci s Občanskou poradnou Brno.
Navazujeme na předchozí běh supervizního výcviku z let 2020 – 2022 a na společné projekty
Asociace vzdělavatelů v sociální práci, Modré linky a Asociácie supervízorov a sociálnych
poradcov SR v oblasti vzdělávání v supervizi v českém prostředí.
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.

| VIZE VÝCVIKU |




teoretický a praktický rámec supervize - vybavit absolventy základními znalostmi a
dovednostmi v oblasti vybraných přístupů k supervizi,
identita - vytvořit podmínky pro postupnou identifikaci frekventantů s profesní skupinou
supervizorů jako komplexně a integrovaně vnímané pozice v sociální práci a
osobní a profesní růst - vybavit absolventy základními prostředky pro cílenou práci na
sobě

| CÍLOVÁ SKUPINA ÚČASTNÍKŮ VÝCVIKOVÉHO PROGRAMU |



pomáhající profesionálové v oboru sociální práce, nebo
vyučující na VOŠ nebo VŠ vzdělávajících v oblasti sociální práce nebo nelékařských
zdravotnických povolání

| VSTUPNÍ PODMÍNKY DO VÝCVIKU |


dosažené vzdělání pro práci sociálního pracovníka (dle zákona č. 108/2006 Sb.),
nebo pedagogické vzdělání požadované pro výuku na VOŠ nebo VŠ vzdělávajících
budoucí sociální pracovníky nebo pracovníky nelékařských zdravotnických povolání (dle
zákona 96/2004 Sb.),






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 nelékařských zdravotnických povolání, nebo praxe v řídící pozici v sociální
oblasti nebo ve zdravotnictví - lze vzájemně kombinovat)
absolvování minimálně deseti hodin supervize v posledním roce před začátkem výcviku
(doložené potvrzením od supervizora)
věk od 35 let

| VÝBĚROVÝ POHOVOR |



výběrový pohovor se koná v pátek 24. 03. 2022 a v pondělí 27. 03. 2022 v Brně (míra
naplnění vstupních podmínek podléhá posouzení výběrovou komisí)
platba za výběrový pohovor činí 500,- Kč (není zahrnuta do ceny výcviku a hradí se zvlášť)

| ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝCVIKU |
ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ INFORMACE A PARAMETRY VÝCVIKU











délka konání:
2,5 roku (květen 2023 až listopad 2025)
celkový rozsah: 380 hodin (360 hodin + 20 hodin závěrečná zkouška - podrobnější
informace dále v textu)
místo konání:
Brno (jeden výcvikový modul se bude konat mimo Brno)
odborná garantka: prof. PhDr. Eva Mydlíková, PhD.
organizační tým: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D. a Mgr. Ladislav Ptáček, DiS.
základní lektorský tým (lektorská práce bude probíhat ve dvojici v zájmu zajištění
kontinuity výcviku při střídání lektorů):
PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D. (ředitelka výcviku),
Mgr. Bohuslava Horská,
Mgr. Martin Halama,
Mgr. Ladislav Ptáček, DiS.
velikost výcvikové skupiny: 14 - 18 osob
cena výcviku:
- při úhradě celé částky před začátkem výcviku činí kurzovné 42.300,- Kč (tzn. za jeden
třídenní modul částka 4.700,- Kč) + platba za závěrečnou zkoušku 5.000 Kč, pokud se
účastník rozhodne ji absolvovat, která se hradí zvlášť na konci výcviku
- při úhradě ve dvou platbách rozložených následovně: před začátkem výcviku 22.000,Kč a uprostřed výcviku 22.000,- Kč, činí kurzovné celkem 44.000,- Kč + platba za
závěrečnou zkoušku 5.000 Kč, pokud se účastník rozhodne ji absolvovat, která se hradí
zvlášť na konci výcviku
- náklady na ubytování a dopravu na místo výcviku, či místo setkání kolegiální skupiny
(pokud se nebude konat online) a přijatou supervizi a sebezkušenost (viz informace
k distanční části výcviku) si účastník hradí sám
- v případě, že míra meziroční inflace dle Českého statistického úřadu překročí limit
5,0%, může organizátor navýšit cenu kurzového pro daný rok až o částku odpovídající
míře inflace

STRUKTURA VÝCVIKU

Celkový rozsah výcviku:
 prezenční forma:
 distanční forma:
 závěrečná zkouška:

380 hodin (souhrnně prezenční a distanční část a závěrečná
zkouška)
180 hodin
180 hodin
20 hodin (prezenčně)

INFORMACE K PREZENČNÍ ČÁSTI





prezenční část je rozdělena celkem do 9 modulů; výcvik se uskutečňuje v Brně, vyjma
jednoho modulu, který se uskuteční mimo Brno
každý modul má 20 hodin, realizuje se ve třech dnech (čtvrtek - sobota)
účast na prezenční části je povinná, toleruje se absence 12% z prezenčního studia, vyšší
absenci si v odůvodněných případech účastník může na základě individuální domluvy a na
své náklady nahradit

INFORMACE K DISTANČNÍ ČÁSTI

Distanční část má následující strukturu:
- přijatá a poskytnutá supervize v rámci výcviku:
30 hodin,
- sebezkušenost:
40 hodin,
- individuální práce:
20 hodin,
- práce v kolegiálních skupinách:
40 hodin,
- zpracování portfolia:
50 hodin
Distanční část výcviku probíhá kontinuálně v mezidobích mezi jednotlivými setkáními a je
jedním z důležitých těžišť procesu vzdělávání v supervizi.
INFORMACE K ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE





závěrečná zkouška se uskutečňuje v rozsahu 20 hod. a má podobu samostatného modulu
součástí zkoušky je rozprava nad portfoliem a nahrávkou supervize z předchozí části a
reflexe celého výcvikového procesu a sebereflexe
pokud se účastník rozhodne závěrečnou zkoušku absolvovat, hradí se platba 5.000 Kč na
konci výcviku (další informace viz rubrika „Formy zakončení kurzu“)

TEMATICKÉ OKRUHY

Výcvik „Supervize v sociální práci“ obsahuje následující tematické okruhy, kterým bude
věnována teoretická i praktická pozornost:
 Teoretické pojetí a vymezení supervize, modely supervize
 Supervize individuální, skupinová, multidisciplinárního týmu
 Řemeslo supervize, vedení supervizního rozhovoru, kontrakt a zakázka v supervizi
 Osobnost supervizora a jeho způsobilosti, osobní a profesní rozvoj, reflexe a sebereflexe
 Pracovní spojenectví, kreativní techniky v supervizi
 Etika v supervizi, sebepéče a duševní hygiena
 Formální náležitosti supervize - smlouva, dokumentace, legislativa

TERMÍNY SETKÁNÍ PREZENČNÍHO STUDIA

Výcvik bude probíhat od jara 2023 do léta 2025
1. setkání:
18. - 20. 05. 2023
2. setkání:
14. - 16. 09. 2023
3. setkání:
30. 11. - 02. 12. 2023
4. - 9. setkání: termíny setkání v roce 2024 – 2025 budou upřesněny později

FORMY ZAKONČENÍ VÝCVIKU

Součástí výcvikového procesu je jeho ukončení a uzavření s konkrétním výstupem. Výcvik má
dvě varianty ukončení:
1) ukončení výcviku vč. složení závěrečné zkoušky - pokud frekventant výcviku splní
všechny nároky prezenční a distanční části výcviku, je výsledkem Certifikát s potvrzením o
složení zkoušky a absolvování výcviku o celkovém rozsahu 380 hodin.
2) absolvování výcviku - účastník, který splní všechny podmínky prezenční a distanční části
bez závěrečné zkoušky, získá Osvědčení o počtu absolvovaných hodin výcviku (tj. při plné
účasti 360 hodin).
| PŘIHLÁŠKY A VÝBĚROVÝ ROZHOVOR |




V případě zájmu o tento výcvikový a vzdělávací program vyplňte prosím přiloženou
přihlášku (přihláška je k dispozici také na: http://www.asvsp.org/vzdelavani/) a odešlete ji
elektronicky na adresy: vzdelavani@asvsp.org a zároveň na vycvik-supervize@post.cz
Zájemci budou zařazeni do vzdělávacího programu podle výsledků výběrového rozhovoru,
který se koná v termínech 24. 03. 2023 a 27. 03. 2023 v Brně (zájemci budou zváni na určitý
termín a čas). Rozhovor bude zaměřen na okruhy uvedené v dotazníku, který přihlášeným
zájemcům zašleme.

Těšíme se na společnou práci v procesu vzdělávání v supervizi na cestě k profesnímu a
osobnímu růstu
Mirka Nečasová a Ladislav Ptáček
za organizátory

