Nabídka supervize
Čtvrtek, 28 Srpen 2008 21:06

TREMEDIAS, spolek

nabízí supervizi v pomáhajících profesích,

a to především v

oblasti sociální práce, sociálních služeb a školství

Formy supervize:
odborná (případová)
individuální nebo sdílená ve skupině, případně v balintovské
skupině
týmová supervize a supervize řízení
Supervize mohou využít jednotlivci, týmy či organizace, státních i
nestátních zařízení,
a to v prostorách TREMEDIAS nebo v prostorách objednávající
organizace.

Supervizi poskytujeme:
v sídle spolku TREMEDIAS na ul. Tomáše Bati 1069, Třebíč

Službu supervize je možné objednat:
vždy nejlépe na základě předchozí telefonické nebo e-mail dohody

telefonicky:

739 967 323

732 972 483
e-mailem:

mackova@tremedias.cz

dokulilova@tremedias.cz
osobně:

v sídle Tremedias
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Současně nabízíme možnost poskytování supervize přímo v zařízeních
objednávající organizace.

Supervizi zajišťují:
Mgr. Iva Macková
Mgr. Alena Dokulilová

Délka supervizní hodiny je 60 min.,
Cena supervizní hodiny je 800,- Kč.

Supervizi zajišťují vysokoškolsky vzdělaní supervizoři, kteří mají
dlouhodobou praxi v oboru sociální práce, výcvik supervize a
zkušenosti s poskytováním supervize na odborech sociálních věcí
městských úřadů, v krizových centrech, nízkoprahových zařízeních,
stacionářích, ústavech sociální péče, dětských domovech, zařízeních
pečovatelské služby, zařízeních armády spásy, uprchlických zařízeních
atd.

Supervize se poskytuje na základě smlouvy - kontraktu:
1) kontrakt dvoustranný - supervizor, supervidovaný,
2) kontrakt třístranný - supervizor, supervidovaný, organizace.

Aktuálně poskytované supervize spolkem TREMEDIAS:
OSPOD Mikulov, OSPOD Pohořelice, OSPOD Nové Město na Moravě, OSPOD
Bystřice nad Pernštejnem, OSPOD Náměšť nad Oslavou, OSPOD Magistrátu
města Jihlavy, OSPOD Telč, OSPOD Ústí nad Orlicí, OSPOD Lanškroun,
OSPOD Chotěboř, OSPOD Čáslav, Portimo - raná péče Nové Město na
Moravě, Portimo - centrum primární prevence Nové Město na Moravě,
Pečovatelská služba Ivančice, Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé
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Jihlava, Pečovatelská služba DIANA Třebíč, TyfloCentrum Jihlava,
ADAPTA Jihlava, SOVY Jihlava, Magistrát města Brna, OSPOD Moravský
Krumlov, OSPOD Moravské Budějovice, OSPOD Boskovice, OSPOD Žďár nad
Sázavou.

V článku Úspěšné pokračování supervizí sociální práce si můžete přečít
další informace.
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