Dnešního dne, měsíce a roku ujednali:

Český institut pro supervizi, o.s.
se sídlem Křižíkova 61/76, 186 00 Praha 8
(dále “Institut”)
zastoupený předsedou správní rady ČIS o.s.
na straně jedné
a
.........................................……………..……………………………………………………..
bytem...................................………………………………………………………………….
(dále “frekventant”)
na straně druhé
následující
KONTRAKT
I.
Účel
Účelem kontraktu je výcvik v integrativní supervizi a úprava vzájemných vztahů Institutu a
frekventanta v procesu výcviku v integrativní supervizi.
II.
Předmět
Předmětem kontraktu je závazek Institutu poskytnout frekventantovi možnost absolvovat ucelený
výcvikový program v integrativní supervizi. Program výcviku odpovídá svým obsahem i rozsahem
kritériím EASC (Evropské asociace pro supervizi a koučink), jíž je ČIS členem. Výcvik probíhá ve
výcvikové skupině. Je veden lektory, kteří jsou certifikování EASC.
Výcvik realizují vedoucí výcviku případně spolu s kvalifikovaným lektorským týmem, společně
tvoří odborné vedení výcviku. Vedení výcviku může pracovat pod supervizí.
III.
Závazky stran
Institut se zavazuje poskytnout účastníkovi možnost absolvovat výcvikový program ČIS
s certifikovanými lektory v odpovídající kvalitě při respektování organizačních, odborných a
etických pravidel.
Frekventant se zavazuje zachovávat mlčenlivost o osobních sděleních, která se během výcviku
dozví, respektovat organizační, odborná a etická pravidla stanovená odborným vedením výcviku
(viz přílohy kontraktu) a řádně a včas platit kurzovné.

IV.
Termín programu.
Výcvik začíná v listopadu 2012 a potrvá do listopadu 2015. Zahrnuje celkem 140 výcvikových
hodin. Je rozdělen do 7 výcvikových bloků po 20 hodinách. Zkouška v těchto 140 hodinách
započítána není.
V.
Způsob ukončení výcviku.
Výcvik končí závěrečnou zkouškou. Ke zkoušce bude připuštěn absolvent, který splní minimálně
120 hodin účasti ve výcviku a splní všechna kritéria (viz příloha „Struktura a náplň výcviku ČIS,
zakončovací kritéria“). Složením zkoušky získá certifikát, opravňující k výkonu praxe integrativní
supervize v intencích pravidel ČIS - supervizor ČIS.
K záznamům o absolvování podmínek a naplnění kriterii výcviku slouží index.
Účastník, který nenaplnil potřebný počet hodin účasti, nesplnil kritéria přistoupení ke zkoušce nebo
nesložil zkoušky, obdrží potvrzení o absolvovaném počtu hodin s poznámkou, že se nejedná o
ukončený výcvik a nemá oprávnění k označení "supervizor ČIS"
Podmínky pro doplnění chybějících hodin výcviku jsou specifikovány v „koši I Kritérií“
Možnost doplnění chybějících hodin projedná frekventant nejprve s lektory stávajícího výcviku,
poté s vedoucím (či lektory) výcviku, kde by měl hodiny doplňovat.
V případě (písemně) projeveného zájmu při naplnění dostatečného počtu zájemců garantuje ČIS
organizování závěrečné zkoušky jedenkrát za dva roky. Další možností je absolvování zkoušky
v rámci General Assembly EASC, zde je ovšem podmínkou individuální členství v EASC). ČIS
zkoušky EASC respektuje.
VI.
Náklady na vzdělání
1.

Frekventant se zavazuje uhradit náklady na vzdělání, které činí 32.200,-Kč za výcvikový
program, (částka bude vždy ročně valorizována indexem růstu spotřebních cen – viz VI./2).
Frekventant uhradí v sedmi pravidelných splátkách částku 4 600,-Kč, vždy s termínem
splatnosti 10 dní před datem zahájení výcvikového setkání. Kromě prvního setkání kdy je
splatnost do 30. 10. 2012 Stejně tak uhradí frekventant i splátku za závěrečnou zkoušku (viz
VI./7). Splátky budou hrazeny vždy převodem na účet ČIS : číslo účtu: 176505475, peněžní
ústav: 0300.

2.

Počínaje výcvikovým rokem 2013 (druhou splátkou) se cena výcviku valorizuje indexem růstu
spotřebních cen v mezidobí od ukončení posledního výcviku ČIS a roční platby valorizují
indexem růstu spotřebních cen v předchozím roce, publikovaným ČSÚ.

3.

Splátku frekventant uhradí i v případě, že se určité části výcvikového programu nezúčastní.

4.

Předčasné ukončení kontraktu nezakládá nárok účastníka na vrácení již zaplacené částky.

5.

Doplnění chybějících hodin v jiném výcviku ČIS, o.s. je frekventant povinen uhradit na účet
ČIS o.s. v odpovídajícím rozsahu.

6.

Smluvní strany ujednávají, že náklady na vzdělání nezahrnují náklady na ubytování, stravu a
dopravu, které si frekventant hradí sám.

7.

Náklady na zkoušku se pro jednoho zkoušeného odvíjí od skutečných nákladů a počtu
přihlášených zkoušených. (Tato cena vychází z nákladů na účast zahraničního lektora EAS,
překlad, nájem, certifikát, mzdu zkoušejících, administrativu apod.)
VII.
Předčasné ukončení a odstoupení od kontraktu

1. Tento kontrakt může být předčasně ukončen kdykoli dohodou obou stran nebo jednostranným
odstoupením, a to vždy písemnou formou.
Institut může jednostranně odstoupit od kontraktu, pokud účastník závažným způsobem nebo
opakovaně porušil své závazky obsažené v čl. III nebo čl. IV. Toto jednostranné odstoupení
Institut projednává s odborným vedením výcviku. Má – li frekventant za to, že je odstoupení od
kontraktu neoprávněně, má právo se v této věci obrátit na příslušnou komisi ČIS (vzdělávací
komisi, etickou komisi, revizní komisi). Vyrozumění obdrží nejpozději do dvou měsíců od
podání stížnosti.
2. Frekventant výcviku může jednostranně odstoupit od kontraktu bez udání důvodu nebo
s udáním důvodu. Má-li za to, že důvodem je neplnění závazků vedoucích obsažených v čl. III,
může se v této věci obrátit na obrátit na příslušnou komisi ČIS (vzdělávací komisi, etickou
komisi, revizní komisi). Vyrozumění obdrží nejpozději do dvou měsíců od podání stížnosti.
VIII.
Závěrečná ustanovení.
Tento kontrakt se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každý z účastníků obdrží po jednom
výtisku. Změny a doplňky této smlouvy je možné platně ujednat pouze písemnou formou.
Přílohou kontraktu jsou dokumenty „Struktura a náplň výcviku ČIS, zakončovací kritéria“ a „Etický
kodex EASC“, svým podpisem stvrzuje frekventant svůj souhlas s obsahem těchto dokumentů.
Účastníci kontrakt přečetli, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. Kontrakt
vstupuje v platnost dnem podpisu.

V...................dne............

..................................................
předseda Správní rady ČIS, o.s.

.............................................
frekventant výcviku

