Program supervízie v DeD
Zriaďovateľom DeD.................................... OZ ............................ vzniklo v ...... a je
akreditovaným subjektom na vykonávanie opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej
kurately podľa zákona číslo 305/2005 Z.z
Ciele a poslanie:






pomáhať pri identifikácii ohrozených detí
poskytovať odbornú starostlivosť a pomoc deťom, ktoré boli vyňaté zo svojej
biologickej rodiny
zabezpečovať náhradnú rodinnú starostlivosť deťom s nariadenou ústavnou
starostlivosťou
podporovať a pomáhať rizikovým rodinám, obetiam domáceho násilia
v rámci sanácie rodiny poskytovať jej členom sociálne a psychologické poradenstvo

Spôsob realizácie supervízie


Supervízny program realizuje akreditovaný externý supervízor Mgr. Roman Mojš na
základe zmluvy o výkone supervízie.



Supervízia je určená:
o pre odborných zamestnancov DeD ............................. – vychovávatelia, sociálna
pracovníčka, špeciálna pedagogička, psychologička.
o profesionálnych rodičov, ktorí sú zamestnancami DeD ..........................



Supervízny program sa realizuje od decembra 2013. Dĺžka trvania supervízneho
programu je stanovená na jeden kalendárny rok (do konca decembra 2014).



Supervízne stretnutia s odbornými pracovníkmi ako aj profesionálnymi rodičmi sa
konajú jeden krát mesačne v trvaní 90 minút. V prípade obidvoch cieľových skupín sa
supervízne stretnutia realizujú skupinovou formou. Podľa potreby je k dispozícii aj
individuálna forma supervízie. Prvá supervidovaná skupina je zložená z odborných
pracovníkov DeD ........................ Druhá supervidovaná skupina je zložená
z profesionálnych rodičov.



Supervízne stretnutia sa konajú v priestoroch DeD .............................. v Banskej
Bystrici.

Zameranie skupinovej supervízie:







Komunikácia
Kompetencie zodpovednosti
Plánovacie procesy
Vedenie ľudí – štýly a vzťahy
Procesy hodnotenia
Klienti

Spôsob vyhodnocovania programu a jeho aktualizácia


Supervízny program vyhodnocuje jeho tvorca spolu so supervízorom
a supervidovanými. Aktualizuje ho tvorca programu. Ako spôsob hodnotenia
supervíznych stretnutí môže použiť dotazník, anonymnú anketu, inú formu...)

Finančné a iné podmienky programu



Cena za hodinu (60 minút) skupinovej supervízie: ...... ,-€
Cena za hodinu (60 minút) individuálnej supervízie: ...... ,-€



Supervízor si nenárokuje cestovné náhrady.

Spôsob nahradenia supervízie pre neprítomnosť


Neprítomnosť sa rieši dohodou zúčastnených o novom termíne, prípadne
prehodnotenie potreby nahradenia sedenia.

Záznam o odovzdaní práce


Záznam zo supervízneho stretnutia slúži ako dokument, na základe ktorého
objednávateľ prácu prevezme a vykoná sa vyúčtovanie.

Do záznamu sa uvádza:
o Predmet odovzdanej práce – supervízia
o Forma supervízie
o Objednávateľ (číslo zmluvy, resp. objednávky)
o Dátum, miesto a čas konania a trvania supervízie
o Zoznam supervidovaných
o Supervízor
o Zápis preberá
o Zápis odovzdáva.


Poskytovanie supervízie je postavené na zásade diskrétnosti. Záznam zo
supervízneho stretnutia preto neobsahuje informácie o priebehu supervízie, obsahu
rozhovorov s klientmi a ani o žiadnych skutočnostiach zverených poskytovateľovi.

Potvrdenie o absolvovaní supervízie


Potvrdenie o absolvovaní supervízie vydáva DeD .................................... Súčasťou
potvrdenia je aj podpis supervízora.



V potvrdení sa uvádza, že menovaný/á sa zúčastnil/a: individuálnej/skupinovej
supervízie a to aktívne alebo pasívne, v rozsahu hodín (konkrétne uviesť aj dni
a miesto konania) a pod vedením ktorého supervízora (uviesť meno supervízora)

Dňa

Vypracoval/a:

