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Základní charakteristika a cíle projektu:
Celý projekt je zaměřený především na zkvalitnění sociální práce a ochrany před psychickým
přetížením, profesní a osobnostní růst, problémy spojené se vztahovou problematikou k
uživatelům sociálních služeb, práci s obtížnou klientelou apod. Muže se však týkat i dalších
témat, která budou definována vždy ve spolupráci se sociálními pracovníky a měla by
vycházet výhradně z jejich aktuálních potřeb.
Nabízená supervize se týká jednak sociálních pracovníků, jednak vedoucích odborů či
oddělení.
Supervize je především podpora či pomoc, která je realizovaná na základě vzájemné dohody
v relativně bezpečném prostředí a je určena pracovníkům, kteří o ní stojí a vnímají ji pro svůj
profesní (i osobnostní) rozvoj jako užitečnou. Z toho důvodu (i z důvodů dodržení etického
kodexu) považujeme tuto formu spolupráce za oboustranně dobrovolnou.

Jednotlivé aktivity projektu:
Úvodní seminář
Celý projekt budou zahájeny v květnu 2006 tzv. úvodními semináři. Ty budou probíhat jako
dvoudenní aktivita (čtvrtek odpoledne a pátek dopoledne), která představuje celý projekt,
vysvětluje jeho smysl a principy, objasňuje jeho zisky, možnosti a limity. Zároveň slouží k
dohodě supervizorů se sociálními pracovníky na konkrétní podobě supervize.
Rozsah úvodního semináře je 10 hodin.
Supervize ve skupině a individuální supervize
Bude probíhat od června 2006 do listopadu 2007 pravidelně každý měsíc v rozsahu 2
vyučovacích hodin (1,5 hodiny) pro jednu skupinu a 1 hodiny individuální supervize pro
vedoucího odboru, vedoucího oddělení, případně pro jiného sociálního pracovníka, vždy na
předem dohodnutém pracovišti buď sociálního odboru některé obce nebo na neutrální půdě.
Prostory pro supervizi zajišťují supervidovaní. Skupiny na jednotlivých pracovištích budou
vytvářeny podle potřeb a možností zúčastněných obcí.

Společná supervize sociálních pracovníku různých obcí
Tato aktivita vychází z požadavků některých sociálních pracovníků.
Nejde o standardní formu supervize, ale o tématicky vymezeném setkávání zástupců
jednotlivých pracovišť formou balintovské skupiny, případového semináře nebo panelové
diskuse. Setkání bude celkem 10, každé bude mít 3 hodiny, z nichž jedna by se měla věnovat
výměně zkušeností a bude mít spíš podobu jakési burzy nápadů.
Tato aktivita se bude odehrávat na krajském úřadě a může se jí účastnit omezený počet
sociálních pracovníků (maximálně 25 osob).

Závěrečné aktivity
Závěrečný seminář
Na konci celého projektu proběhne závěrečný seminář, který má za cíl reflektovat celý proces
a bude také jedním z podkladů pro závěrečnou zprávu.
Konference
Po ukončení aktivit projektu bude uskutečněna sociální konference pro zájemce z celé ČR, na
které zazní jednak výstupy z projektu, jednak umožní příspěvky nebo pracovní dílny
jednotlivých sociálních pracovníků vztahující se k novým poznatkům v sociální oblasti,
novým metodám práce a zkušenostem s nimi a dalším tématům, která se ukazují jako důležitá
a mohou oslovit ostatní účastníky konference.
Součástí bude i tisková konference.

