
Konference na téma: Identita supervize  
Termín: 15.-17.9. 2016 
Místo: konferenční centrum LUNA u Ledče nad Sázavou 
 
Třetí výzva  
 
Vážené kolegyně a kolegové, 
 
srdečně Vás zveme na konferenci, kterou po řádá Český institut pro supervizi pro 
všechny zájemce o supervizi z řad supervizor ů, příjemců supervize, zadavatel ů i těch, 
kteří o ní p řemýšlí.  
 
Přejeme si, aby konference ukázala pestrost supervize v různých rezortech. Naším přáním 
je, aby i skladba přednášejících i lektorů pracovních dílen tuto pestrost prezentovala 
(zdravotnictví, sociální péče, emergentní služby, školství atd.). Budeme rádi za hlasy různých 
pozic: supervizorů, zadavatelů – organizací a jejích pracovníků, kde má supervize své místo, 
budeme rádi za hlasy polemické a tázající. 

Nabízíme ješt ě čas a prostor na uspo řádání 3-4 pracovních dílen.  
Přihlásit pracovní dílnu m ůžete do 12. 8. 2016.  
  
Dále vás zveme k aktivní ú čast na mezirezortním panelu (krátké sd ělení z oblasti/oboru 
ve kterém pracujete) o supervizi v odlišných kontex tech.  Aktivní účast v tomto formátu 
zahrnuje 10 minut sdělení a účast v širší diskusi. Více o tomto panelu najdete v příloze. 

Pokud se setkáváte se supervizí, o které si myslíte, že je něčím specifická, ať ji sami 
poskytujete či přijímáte a máte dojem, že by pro vás bylo takové setkání užitečné, 
dejte o sobě vědět. Nebo oslovte někoho, koho z podobné oblasti znáte a motivujte 
ho k účasti. 
 
Příspěvky do hlavní bloku zatím p řislíbili: 
Julie Hewson (UK), 
PhDr. Jiřina Šiklová 
Doc. PhDr. Jaroslav Koťa 
MUDr. Martin Hollý (PNB) 
Aktivní účast též přislíbili zástupci EASC 
 
Mezi dalšími p řihlášeným p říspěvky jsou: 
Mgr. Rut Dvořáková: Supervize v bezpečnostních složkách 
PhDr. Magdalena Frouzová: Zkušenosti se supervizními modely v praxi 
PhDr. Milan Kinkor: Supervize služby – okrajový žánr?      
Mgr. Milan Stibůrek: Supervize a psychoterapie – hranice a přesahy 
PhDr. Jan Šikl, Ph.D.: Paralelní proces  s paralelním procesem 
Ing. Věra Roubalová Kostlánová: Supervize terapeutů pracujících s migranty a 
uprchlíky 
Mgr. Barbora Kuchárová, PhD., Doc. Peter Brnula: Supervízia ramcovaná prístupom 
zameraným na človeka/klienta 
PhDr. Jiří Broža: Identita supervizora a identifikace s ČIS 
MUDr. Jan Pfeiffer: Identita mentoring supervize 
Mgr. Martina Bártová, Mgr. hana Oravcová: Zadavatel jde a supervize hlídá cestu 
Ing. Věra Fibigerova: Systém supervize v PN Bohnice a jeho vnímání zaměstnanci 



                                     
Pozvánku s kompletními informacemi najdete v p říloze p řípadně také 
zde: http://www.supervize.eu/konference-2016/  
 
Zdraví a na další přihlášené se těší organizační výbor: 
PhDr. Jiří Broža, Mgr. Mirka Bubela, Mgr. Štěpánka Čtrnáctá, MUDr. Zuzana Foitová, PhDr. 
Martin Hajný, Ph.D., Mgr. Dana Šedivá 
 


