Trojstranná smlouva o individuální supervizi                

mezi: 

a 
adresa: 
ICO: 
č.ú. 
(dále jen Supervizor)
a 
trvalé bydliště: 
datum narození: 
(dále jen Supervizant)

I.	Předmět smlouvy:
Předmětem smlouvy je        
Při realizaci supervize bude všemi stranami respektován princip trojstranného kontraktu a obsah jednotlivých sezení supervize bude vycházet z potřeb a žádostí konkrétních příjemců.
	Supervize bude realizována 1x  za ……., délka sezení je …. hod. 

II.	Práva a povinnosti smluvních stran

Práva a povinnosti Supervizora
Supervizor se zavazuje zaslat Objednavateli svůj profesní životopis a doložit doklady o své kvalifikaci.
	Supervizor je povinen provádět supervizi v souladu s etickými standardy supervizorů a zejména zachovávat mlčenlivost o všech věcech, které budou obsahem supervize ve směru k třetím osobám.
	Supervizor vymezuje spolu se Supervizantem pole společné práce (směr, cíl, výstupy ze supervize) a na konci smluvního období ho společně vyhodnocují.
Písemné výstupy ze supervize Supervizor spoluvytváří společně se Supervizantem na základě dojednaného zadání od ředitelky sdružení.

Práva a povinnosti Objednavatele
Objednavatel se zavazuje umožnit Supervizantovi účast na supervizi v jeho pracovní době ve výše uvedeném rozsahu.
Objednavatel má právo chtít po Supervizantovi úhradu za neomluvené setkání.
Objednavatel se zavazuje ke spolupráci potřebné k realizaci supervize a k zajištění podmínek a to zejména prostorových a časových pro supervizi na základě předchozí domluvy.
Práva a povinnosti Supervizanta
Supervizant se zavazuje k pravidelné účasti na supervizi ve výše uvedeném rozsahu. Hodiny strávené supervizí zaznamenává Supervizant do výkazů práce.
	Písemné výstupy ze supervize Supervizant spoluvytváří se Supervizorem na základě dojednaného zadání od ředitelky sdružení.
	V případě, že sjednaná hodinová sazba je vyšší, než stanovuje smlouva, Supervizant doplácí rozdíl ceny na vlastní náklady.
	1x za rok probíhá hodnocení supervizní práce a z tohoto hodnocení vypracuje Supervidovaný  společně se Supervizorem písemnou zprávu v rozsahu 0,5 – 1str. A4 a pošle jej všem zainteresovaným stranám. 


III.	Cena 
Objednavatel se zavazuje uhradit za zajištění supervize celkem ……Kč za jedno sezení měsíčně v délce ……. minut. Za proběhlé sezení lze považovat i domluvené setkání, které není s omluvou nejméně jeden den předem odvolané. Supervize bude hrazena čtvrtletně na základě zaslání daňového dokladu. 

IV.	Doba platnosti smlouvy: 
Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze na základě vzájemné dohody všech smluvních stran a to i na základě ústní dohody.
	Smlouva je uzavřena na dobu určitou do ………. a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu.
	Smlouva končí uplynutím doby nebo dohodou účastníků. Smlouvu lze vypovědět písemnou výpovědí, výpovědní lhůta je 30 dní počínaje dnem následujícím po dni doručení výpovědi.
	Smlouva je vyhotovena ve třech kopiích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jednu.  
  

V Praze dne 



………………………				………………………			………………………
Za Objednavatele				Supervizant				Supervizor


