
    

  
Hlavním tématem konference je 
pohled na supervizi a koučink: 
   
 v rámci různých rezortů a profesí:   

o zdravotnictví 
o sociální služby 
o vězeňství 
o školství 
o management a personalistika v 

komerční praxi 

 z aspektu vzdělávání v supervizi 

 z pohledu zadavatele, uživatele i 
zřizovatele 

 
Evropská asociace pro supervizi a koučink  
Psychiatrická léčebna Bohnice 
Pedagogická fakulta Univerzity J.E.Purkyně  
 
 
 

 
Vás zvou na konferenci: 

 
 
Supervize, koučink a diverzita společnosti 
 
 
 
Mezinárodní setkání odborníků a zájemců o supervizi a koučink 
se koná 15. – 16. září 2012 
v Divadle Za Plotem v areálu Psychiatrické léčebny Bohnice. 
 
Simultánní tlumočení mezi angličtinou, němčinou a češtinou zajištěno. 
 

Pro přihlašování k účasti využijte prosím návratky, 
kterou nám pošlete nejpozději do  30.3.2012 na adresu: 
Jan Kožnar, PL Bohnice, Ústavní 91, 18102 Praha 8, 
event. elektronicky: supervisionprague@gmail.com 
 
Možnosti ubytování účastníků: (nezajišťuje organizátor) 
o Hotel Troja: www.hoteltroja.cz 
o Hotel Aida: www.hotelaida.cz 
o Hotel Libuše:  www.hotel-libuse.cz 
o PL Bohnice (pro nenáročné, omezená kapacita) 

rezervace na supervisionprague@gmail.com.  

 
 

Jan Kožnar, PL Bohnice, Ústavní 91, 18102 Praha 8,  email:  supervisionprague@gmail.com, www.supervision.cz 

http://www.hoteltroja.cz/
http://www.hotelaida.cz/
http://www.hotel-libuse.cz/


 

Supervize, koučink a diverzita společnosti 
 
 

Cíle konference 
 

Rozmanitost je uznání a respektování rozdílů uvnitř a mezi skupinami lidí. 
Problémy rozdílnost i, jakými jsou kultura, třída, rasy, etnický původ, ale též 
různost i směrů a oblastí v supervizi a koučinku, ovlivňují mnohé vztahy. Tyto 
problémy může být velmi obtížné v supervizi a koučinku objevit, nicméně 
právě objevování rozmanitost i je důležité pro nutnost si porozumět a 
pracovat společně efekt ivně napříč různými obory. 
Tato konference si klade za cíl oslovit různé odborníky, kteří používají 
supervizi a koučink, diskutovat o rozmanitost i v přístupech. 

 
 

Pro koho může být konference zajímavá 
 

Pro superviziory, kouče, konzultanty a sociální pracovníky, pro učitele, 
lékaře, psychology, psychoterapeuty, ekonomy… ale také pro naše klienty, 
pro nás samotné jako supervizory a kouče. 

 
 

Důležité otázky 
Které koncepty supervizí a koučování se jeví jako trvalé a které je třeba 
obnovit či vylepšit? Existují různé formy supervize a koučinku napříč různými 
obory? Jaká je budoucnost tohoto konzultačního oboru? Jaká je role 
supervizorů a koučů a jak je možné řešit rozmanitost plynoucí z rozmanitost i 
druhů profesí? 
 
Mezi kolegy z celé Evropy a napříč různými obory z praxe je možné 
diskutovat své názory a rozšiřovat okruh svých kontaktů. 

 

 

 



 

 

 

KONGRESOVÉ POPLATKY Platba do  
30.4.2012 

Platba do  
30.7.2012 

Platba na místě 

Členové EASC    „bývalé západní země“ € 180,00 € 200,00 € 220,00 

Nečlenové EASC „bývalé západní země“ € 220,00 € 250,00 € 280,00 

Snižený poplatek „bývalé západní země“  
Senioři, studenti…  

€ 100,00 € 110,00 € 120,00 

Nové země EU - ČR, SR,Maďarsko, Polsko, 
Slovinsko… 

€ 30,00 
750,00 Kč 

€ 50,00 
1250,00 Kč 

€ 60,00 
1500,00 Kč 

Ostatní země € 15,00 € 20,00 € 30,00 

Snížený poplatek – “nové země EU” 
Senioři, studenti… 

€ 10,00 
250,00 Kč 

€ 15,00 
375,00 Kč 

€ 20,00 
500,00 Kč 

 

 Kongresový poplatek je možné též platit v českých korunách. 
 

 
____________________________________________________________________________________ 
 
Návratka   
Přihláška na  konferenci: Supervize, koučink a diverzita společnosti 
 
Jméno, příjmení, titul:.................................................................................................................. 
 
Účast:             aktivní   -  referát / workshop         pasivní 
 
Téma přednášky / workshopu:  
………………….............................................................................................................................. 
Kontaktní adresa, telefon, e-mail: ............................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
Podpis:...................................  
 
Platbu proveďte v českých korunách na účet:  ČS, a.s. 2350774339 / 0800. Vždy ve vzkazu pro příjemce 
uvádějte jméno a příjmení pro identifikaci platby. 
 
Návratka bude zařazena až po obdržení platby. 
Pošlete nejpozději do 30.3.2012 na adresu: Jan Kožnar, PL Bohnice, Ústavní 91, 18102 Praha 8, nebo 
elektronicky na www.supervisionprague.cz, supervisionprague@gmail.com  


