varianta pro bílé pozadí

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Pozvánka na

varianta pro barevné pozadí

SUPERVIZNÍ SETKÁNÍ SOCIÁLNÍCH
PRACOVNÍKŮ
BAREVNOST

Z OBLASTI SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ
červená

oranžová

RG B

RG B

R167 G30 B34

R250 G173 B23

CMYK

CMYK

C23 M100 Y100 K17

C0 M36 Y100 K0

KDY: 22. června 2017 / 9.00 – 13.00
KDE: školící místnost Oblastní unie neslyšících Olomouc, Jungmannova 25
Cílem odborného setkání je skupinová supervizní případová práce. Pokud máte, přineste si s sebou
Vaše kazuistiky, které pro Vás znamenají výzvu, či Vás citelně ovlivnily.

SUPERVIZE JAKO PODPŮRNÝ NÁSTROJ
Setkání povede zkušená akreditovaná supervizorka PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD. MBA.

PROGRAM:
9.00 – 9.20
9.20 – 10.50
10.50 – 11.10
11.10 – 12.40
12.50 – 13.00

úvodní slovo, představení projektu Podpůrná síť
supervizní práce I.
přestávka
supervizní práce II.
společné zhodnocení, naplánování dalšího setkání a rozloučení se.

Setkání je určeno sociálním pracovníkům, kteří působí v oblasti sociálně právní ochrany dětí a pracují
na území jednoho z uvedených krajů (Olomouckého, Zlínského či Moravskoslezského), tzn. pracovníkům OSPOD, pracovníkům NNO – př. doprovázející organizace NRP, SAS a dalším odborníkům.
Supervizní setkání je zdarma. Účastníci obdrží potvrzení o účasti na supervizi v rámci 4 hodin. Na supervizním setkání je možno si domluvit i individuální supervizi či skupinovou supervizi pro své pracoviště.
Vzhledem k omezené kapacitě prosíme o nahlášení Vaší účasti co nejdříve.
Svou účast, prosím, nahlaste pomocí e-mailové adresy: zuzana.kundelova@nadlani.net, nebo na telefonním čísle 605 892 230 (kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Kundelová).
Další supervizní setkání připravuje organizace NA DLANI, o.p.s. v rámci projektu PODPŮRNÁ SÍŤ,
č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001162 na podzim roku 2017.
Konkrétnější informace k plánovaným aktivitám v rámci uvedeného projektu Vám rádi sdělíme na
supervizním setkání.
Těšíme se na společné setkání s Vámi.

Tel.: 731 918 258

Web: www.nadlani.net
Email: info@nadlani.net

IČO: 02443813 Pobočka Olomouc
Jungmannova 972 / 25

