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Úvodní semináře
Proběhly v průběhu května a června 2006:
Řež, hotel Vltava, 4.-5.5.2006
Lektoři:
PhDr. Ivana Veltruská
PhDr. Jiří Broža
Lysá nad Labem, hotel U Jezera, 11. - 12. 5. 2006
Lektoři:
Mgr.Milan Stiburek
PhDr.Dana Dobiášová
Zlenice, hotel Hláska, 25. - 26.5.2006
Lektoři:
Mgr. Milan Stiburek
PhDr. Dana Dobiášová
Sedlec, Jůnův statek, 15. - 16.6.2006
Lektoři:
Mgr. David Doležal
PhDr. Jiří Broža
Lektoři na seminářích byli vždy ti, kteří následně budou realizovat samotnou supervizi na
jednotlivých obcích.
Obsah:
Semináře byly rozloženy do dvou dnů – první den 6 hodin (3 pracovní bloky), druhý den 4
hodiny (2 pracovní bloky). Byl koncipován tak, aby v mezích možností odpovídal
superviznímu procesu – jeho cyklickému modelu.
Po úvodním představení lektorů a účastníků byl představen celý projekt a účastníci asociovali
k termínu „supervize“. Na základě těchto asociací a práce s nimi vznikaly první představy o
supervizi, která by pro jednotlivé sociální pracovníky a týmy na obcích mohla být užitečná.

Následovala práce ve skupinách, kde se s prvním vymezením dále pracovalo a docházelo
k užšímu a konkrétnějšímu vymezení supervize, k formulování si představ, co od supervize
chci, jaký by měl být supervizor, kde a za jakých podmínek by se supervize měla odehrávat.
Během semináře se objevilo mnoho kontroverzních otázek, které lektoři spolu s účastníky
zpracovávali.
Účastníci se také dozvěděli, jak proces supervize vzniká a jak by mohla supervize probíhat.
Jakou odpovědnost a za nesou supervidovaní pracovníci, za co nese odpovědnost supervizor.
Které věci jsou nezbytné pro dobrý průběh supervize.
V posledním bloku se lektoři domlouvali se zástupci jednotlivých obcí na místě a čase
supervize.
Vyhodnocení:
Semináře se účastnili jednak sociální pracovníci, kteří dosud neměli žádnou zkušenost se
supervizí a neměli ani konkrétní představu, co mohou od supervize očekávat, jednak sociální
pracovníci, kteří již supervizi dlouhodobě využívají, a to s různými zkušenostmi. Prolínání
zkušených s nezkušenými bylo zajímavé a nakonec se ukázalo jako přínosné pro obě strany.
Semináře ukázaly, jak různé představy o supervizi mohou být – přehnané až idealistické
očekávání, že vyřeší všechny problémy, skepse, obava z kontroly …
Semináře byly většinou hodnoceny jako přínosné a užitečné vzhledem k uvažování o následné
realizaci supervize, i když v mnoha případech přetrvávala pochybnost, jak bude supervize
vypadat a probíhat v realitě sociálního oddělení a s jakou odezvou se setká u kolegů, kteří na
semináři nebyli.

