Vážené kolegyně, vážení kolegové supervizoři, supervidovaní,
zadavatelé supervize, frekventanti supervizních výcviků a zájemci o
obor supervize
dovolujeme si vás pozvat na supervizní konferenci
"Reflexivita"
kterou v termínu 12.- 14. května 2022 pořádá Český institut pro
supervizi
ve spolupráci s
ASSUP
Českomoravský institut pro supervizi a koučing, o.p.s.
HERMÉS Group Praha,
HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví, z. ú.
REMEDIUM Praha o.p.s.
a SUR - Institut pro vzdělávání v psychoterapii,z.s.

Místem konání bude osvědčený hotel Luna ( www.hotelluna.cz )
V předchozích konferencích jsme se postupně věnovali Identitě, Rozmanitosti a nakonec
Vývoji, růstu a změně. Pro rok 2021 jsme se v přípravném výboru rozhodli pro Reflexivitu. Ač
to v praxi není pojem běžný (častěji mluvíme o reflektování, reflexích), chápeme jej v
supervizi jako klíčový. Je to východisko, princip, postoj, dovednost, nástroj i metoda. Definicí
je mnoho, chápeme tím například: Schopnost se vztahovat k sobě samému. Stát se
pozorovatelem sebe sama a procesů, v nichž jsem zapojen. Získat nadhled a vidět sebe a svou
situaci z jiného úhlu. Rádi bychom, aby konference tento pojem nechala vynořit, nechala se
jím inspirovat, reflektovala jej. Těšíme se na společné sdílení v užších i širších kontextech!

Organizační info:
Podrobné informace k účasti na konferenci budou upřesněny v září 2021
Přihlášku ke konferenci bude možné online vyplnit od listopadu 2021
Aktivní příspěvky bude možné přihlašovat do 28.2.2022
Přihlášení k ubytování a stravě bude přes formulář hotelu Luna včas avizován spolu
s přihlašováním na konferenci.
Výše poplatku: v případě úhrady do 15.3.2022 – 2 500,- Kč, po 15.3.2022 – 3 000,Kč.
Registrace proběhne po zaslání přihlášky a zaplacení konferenčního poplatku.
Poplatek se vztahuje pouze na vstup na odborný program a slavnostní raut.
A dopředu malou prosbu a inspiraci:
Pokud máte nápad na výstavu, happening či jinou akci podněcující, oživující či
stmelující a vyživující - napište nám na cispraha@gmail.com, dejte vědět, co
nabízíte a jak vás v tom můžeme podpořit.
Co můžeme společně připravit, aby konference 12.-14.5.2022 byla podnětná a
krásná?
Nenechme zapadnout ani supervizním zkušenostem z období s pandemií:
•
•
•

Co nového pandemie přinesla do vaší práce, jaká témata se objevila? Jaké
otázky jste si kladli?
Jaké formy práce se vám osvědčily, či jste přehodnotili? Co jste museli
opustit? Co jste naopak nalezli?
Co můžeme využít do budoucna?

Přemýšlejte, tvořte, pište, těšíme se na vaše podněty a příspěvky.
Za organizační výbor,
Mirka Bubela

