Příloha č. 1 Smlouva o supervizi – vzor

Smlouva o supervizi
mezi:

(dále jen Objednavatel)
a

adresa:
ICO:
č.ú.
(dále jen Supervizor)

I.

Předmět smlouvy:
1. Předmětem smlouvy je zajištění týmové supervize pro ..… (název,adresa projektu)
Objednavatele.
2. Při realizaci supervize bude Objednavatelem i Supervizorem respektován princip
trojstranného kontraktu (Objednavatel, tým, Supervizor) a obsah jednotlivých
sezení supervize bude vycházet z potřeb a žádostí konkrétních příjemců.
3. Supervize bude realizována 1x měsíčně, délka sezení je ….. hod.

II. Práva a povinnosti smluvních stran
Práva a povinnosti Supervizora
1. Supervizor se zavazuje zaslat svůj profesní životopis a doložit doklady o své
kvalifikaci.
2. Supervizor je povinen provádět supervizi v souladu s etickými standardy supervizorů
a zejména zachovávat mlčenlivost ve všech věcech, které budou obsahem
supervize ve směru k třetím osobám.
3. Supervizor vyjednává se supervidovaným týmem kontrakt (směr, cíl, výstupy
supervize) a na konci roku ho společně vyhodnocují.
4. Případné písemné výstupy ze supervize (např. zpráva pro grant) Supervizor
spoluvytváří se supervidovaným týmem na základě dojednaného zadání od
ředitelky sdružení.
Práva a povinnosti Objednavatele
1. Objednavatel se zavazuje ke spolupráci potřebné k realizaci supervize a k zajištění
podmínek, a to zejména prostorových a časových pro supervizi na základě
předchozí domluvy.

2. Objednavatel pověřuje vedoucího týmu jako osobu odpovědnou za organizační
zajištění supervize (dojednání termínů, zajištění účasti členů týmu, zajištění prostor
pro supervizi apod.).
3. Objednavatel se zavazuje umožnit týmu účast na supervizi v jeho pracovní době
ve výše uvedeném rozsahu. Supervize je vnímaná jako součást náplně práce
(účast na supervizích je součástí náplně práce) a hodiny supervize se
zaznamenávají do výkazu práce.
4. Objednavatel má právo v odůvodněných případech (např. potřeby grantů)
vyžádat písemnou zprávu o supervizi. Obsah a formu zprávy specifikuje ředitelka
sdružení dle potřeby grantu.
5. Výstupy ze supervize (spokojenost, přínos, dopad) mohou být předmětem
projednávání (intervize) s personálním manažerem resp. ředitelkou sdružení.
III. Cena
1. Objednavatel se zavazuje uhradit za zajištění supervize celkem ..… Kč /a cestovné/
za jedno sezení.
2. Za proběhlé sezení lze považovat i domluvené setkání, které není s omluvou
nejméně jeden den předem odvolané. Supervize bude hrazena ….. měsíčně /
čtvrtletně na základě zaslání daňového dokladu / podepsání dohody o provedení
práce.
IV. Doba platnosti smlouvy:
1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze na základě vzájemné dohody všech
smluvních stran a to i na základě ústní dohody.
2. Smlouva je uzavřena na dobu ….. neurčitou / určitou do ….. a nabývá účinnosti
dnem jejího podpisu.
3. Smlouva končí uplynutím doby nebo dohodou účastníků. Smlouvu lze vypovědět
písemnou výpovědí, výpovědní lhůta je 30 dní počínaje dnem následujícím po
doručení výpovědi.
4. Smlouva je vyhotovena ve dvou kopiích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží
jednu.

V ….. dne …..

………………………………

………………………………

za Objednavatele

Supervizor

(Český institut pro supervizi, 2006d)

Příloha č. 2 Smlouva o supervizi – trojstranná – vzor

Trojstranná smlouva o individuální supervizi
mezi:

a
adresa:
ICO:
č.ú.
(dále jen Supervizor)
a
trvalé bydliště:
datum narození:
(dále jen Supervizant)

I.

Předmět smlouvy:
1. Předmětem smlouvy je
2. Při realizaci supervize bude všemi stranami respektován princip trojstranného
kontraktu a obsah jednotlivých sezení supervize bude vycházet z potřeb a žádostí
konkrétních příjemců.
3. Supervize bude realizována 1x za ……., délka sezení je …. hod.

II. Práva a povinnosti smluvních stran
Práva a povinnosti Supervizora
1. Supervizor se zavazuje zaslat Objednavateli svůj profesní životopis a doložit doklady
o své kvalifikaci.
2. Supervizor je povinen provádět supervizi v souladu s etickými standardy supervizorů
a zejména zachovávat mlčenlivost o všech věcech, které budou obsahem
supervize ve směru k třetím osobám.
3. Supervizor vymezuje spolu se Supervizantem pole společné práce (směr, cíl,
výstupy ze supervize) a na konci smluvního období ho společně vyhodnocují.
4. Písemné výstupy ze supervize Supervizor spoluvytváří společně se Supervizantem na
základě dojednaného zadání od ředitelky sdružení.

Práva a povinnosti Objednavatele
1. Objednavatel se zavazuje umožnit Supervizantovi účast na supervizi v jeho
pracovní době ve výše uvedeném rozsahu.

2. Objednavatel má právo chtít po Supervizantovi úhradu za neomluvené setkání.
3. Objednavatel se zavazuje ke spolupráci potřebné k realizaci supervize a k zajištění
podmínek a to zejména prostorových a časových pro supervizi na základě
předchozí domluvy.
Práva a povinnosti Supervizanta
1. Supervizant se zavazuje k pravidelné účasti na supervizi ve výše uvedeném
rozsahu. Hodiny strávené supervizí zaznamenává Supervizant do výkazů práce.
2. Písemné výstupy ze supervize Supervizant spoluvytváří se Supervizorem na základě
dojednaného zadání od ředitelky sdružení.
3. V případě, že sjednaná hodinová sazba je vyšší, než stanovuje smlouva,
Supervizant doplácí rozdíl ceny na vlastní náklady.
4. 1x za rok probíhá hodnocení supervizní práce a z tohoto hodnocení vypracuje
Supervidovaný společně se Supervizorem písemnou zprávu v rozsahu 0,5 – 1str. A4
a pošle jej všem zainteresovaným stranám.

III. Cena
Objednavatel se zavazuje uhradit za zajištění supervize celkem ……Kč za jedno
sezení měsíčně v délce ……. minut. Za proběhlé sezení lze považovat i domluvené setkání,
které není s omluvou nejméně jeden den předem odvolané. Supervize bude hrazena
čtvrtletně na základě zaslání daňového dokladu.
IV. Doba platnosti smlouvy:
1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze na základě vzájemné dohody všech
smluvních stran a to i na základě ústní dohody.
2. Smlouva je uzavřena na dobu určitou do ………. a nabývá účinnosti dnem jejího
podpisu.
3. Smlouva končí uplynutím doby nebo dohodou účastníků. Smlouvu lze vypovědět
písemnou výpovědí, výpovědní lhůta je 30 dní počínaje dnem následujícím po dni
doručení výpovědi.
4. Smlouva je vyhotovena ve třech kopiích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží
jednu.

V Praze dne

………………………
………………………….

………………………

Za Objednavatele

Supervizant

Supervizor

(Český institut pro supervizi, 2006d)

Příloha č. 3 Etické zásady ČIS
Pro členy ČIS: K etickým zásadám Evropské Asociace Supervize
Vstupem do EAS jsme přijali etické zásady asociace, které jsou pro nás závazné. Z toho vyplývá, že o
nich sice můžeme vést diskusi, ale musíme je respektovat.
Spíše než o aplikaci těchto zásad v českých podmínkách, lze mluvit o tom, co z toho v českých podmínkách
pro nás vyplývá.
V následujícím textu bude uvedena aplikace zásad Evropské Asociace Supervize na české podmínky s
upozorněním na některé citlivé body. V textu tak budou odkazy na jednotlivé články etických zásad.
V preambuli je jasně uvedeno, že celá organizace slouží ve prospěch zkvalitnění práce s klientem. Supervize
tedy není jenom práce pro práci, ale směřuje k něčemu velmi konkrétnímu, a to je prospěch klienta. Z toho, a z
celého dalšího textu (bylo by nutno jmenovat téměř každý bod) vyplývá, že etika toho, jak dělá terapii člen EAS,
není pouze jeho věcí, nebo ji nelze přiřadit pouze jako problém ČPS, ale je jednoznačně problémem i ČIS.
Jinými slovy stejný problém může být věcí ČPS, EAS, lékařské komory, atp., a každá společnost jej může
řešit dle svých procedurálních zásad a kodexů.
V preambuli se logicky píše o etických pravidlech jako o něčem, co chrání supervidované a klienty. Na naše
poměry je supervidovaným a klientům věnována nezvykle vysoká péče.
Dále se etická pravidla popisují jako normy sloužící k dosahování kvality a k naplnění cíle terapie. Co je pro
české podmínky velmi důležité, o etických pravidlech se mluví jako o důležité informaci na venek, která do
značné míry rozhoduje o důvěryhodnosti organizace!
K bodu 2 (prospěch a práva supervidovaného a klienta), k bodu 3 (profesionální činnost supervizora) a dále k
bodům 4 (výcvik) a 5 (profesionální praxe):
Pro naše podmínky z toho vyplývá:

•

klient musí být předem informován, že terapeut je supervidován, musí s tím souhlasit a musí vědět,
co to znamená (bod 2.01)

•

terapeut musí pravdivě klienta seznámit se svým vzděláním a kvalifikací ( 2.02) a z toho vyplývá, že
supervizor nepřijímá žádné zakázky, pro které nemá výcvik, a také že lektoři nabízejí vzdělání v
oblastech, ve kterých mají požadovanou kvalifikaci a zkušenosti (4.02)

•

stejně tak před zahájením supervize je nutné klienta informovat o jeho právech na ochranu osobnosti, o
jeho právu na zachování důvěrnosti informací (2.03)

•

Podobně lektoři mají kandidátům poskytnout před zahájením podrobné informace o programu,
požadavcích, očekáváních, rolích a pravidlech (4.04)

•

je důrazně zakázáno jakkoli zneužívat supervidovaného, sexuální kontakt je přirozeně zakázán
(2.04). Na tento požadavek navazuje poznámka k závazkům k supervidovaným, který nekončí
kontraktem. I po ukončení kontraktu zůstává povinnost důvěrných informací, poskytnutí péče v
případě nutnosti a
nezneužívání vztahu (2.08). Z toho jednoznačně vyplývá, že nelze dělat supervizi někomu, kdo byl před
tím u stejné osoby v terapii, nebo v sebezkušenostním výcviku. Na to navazuje upozornění na další
neslučitelnost rolí: např. supervizor, který stejným supervidovaným radí jako klinický supervizor,
supervizor pracující s týmem, nebo lektor. Doporučuje se to vůbec nedělat, nebo alespoň oddělit v
prostoru a čase, nebo alespoň důsledně informovat o změně role. V českých podmínkách tuto
neslučitelnost často nevidíme jako problém, natož abychom si uvědomovali, že může dojít k zneužití
předchozího vztahu ( 3.09).

•

kontrakt je povinností na začátku supervize a jeho ukončení nesmí být v neprospěch supervidovaného
(2.05).
Na to navazuje povinnost supervizora vést supervidovaného tak, aby si uvědomoval etická a odborná
témata,
stejně jako právní odpovědnost své práce (3.03 a 3.04)

•
•

změny v kontraktu vyžadují vždy souhlas supervidovaného (2.06)

•

monitorování supervizní činnosti je důležité a kromě ústních a písemných zpráv se doporučuje také
diktafon, magnetofon a videorekordér (3.06)

•

je celoživotní povinností supervizora další vzdělávání a supervize své práce. Institut by proto měl k
tomu logicky přispět (3.02 a 5.01)

•

supervizor nenahrazuje chybějící psychoterapii, i když ji může doporučit. Mimo jiné by se mohlo
jednat o nedůstojné zacházení se supervidovaným (3.11 a 3.12)

•

v případě konfliktu kandidát výcvikového programu kontra klient se berou do úvahy:

materiály ze supervizí lze použít k výzkumu, dalšímu vzdělávání, případně jiného zveřejnění
jenom s písemným souhlasem a klienta (2.07)

a. zákony a etické
zásady b. prospěch
klienta
c. prospěch
supervidovaného d.
prospěch supervizora

e.

požadavky výcvikového programu

•

členové se mají na veřejnosti zdržet hanlivých poznámek a pomluv. Na druhé straně otevřená a
odborná kritika uvnitř organizace a v příslušném fóru je vítána. Znamená to to, na co nejsme zvyklí říkat věci tam, kde se mají a ne jinde.

•

členové mají právo vystoupit proti kolegovi, pokud se domnívají, že se nechová v souladu s
etickými zásadami.

Z uvedeného materiálu a jeho rozboru etická komise ČIS navrhuje také procedurální zásady a sankce.
Sankce nejsou nejdůležitější částí etiky, nicméně jsou nevylučitelné a velmi citlivé. Vynechat procedurální
zásady a seznam jím odpovídajících sankcí znamená nevymahatelnost práva, stejně jako ponechání člena
v nejistotě, jak a zdali vůbec důstojně s ním bude zacházeno, pokud poruší etická pravidla. Jak je
uvedeno v komentáři k preambuli, etické požadavky se nevztahují pouze k supervizi, nebo více, ale
hlavně ke klientovi, protože on je základním cílem terapie a supervize ji pouze zkvalitňuje. Terapeutické
prohřešky člena jsou tudíž i věcí etické komise ČIS.
V preambuli je uvedeno i užívání etických zásad, kdy se členové EAS můžou obrátit na komisi pro etiku a
otázky povolání EAS. EAS může pozastavit členství člena, nebo dočasně zrušit jeho kontrakt o pokročilém
výcviku. Analogicky k tomu etická komise ČIS navrhuje procedurální zásady a seznam odpovídajících
sankcí.

Návrh procedurálních zásad činnosti etické komise ČIS
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Etická komise ČIS vychází z etických zásad Evropské Asociace Supervize a prosazuje je
Členové mohou vystoupit proti kolegovi, když mají důvod se domnívat, že se nechová ve shodě s
etickými zásadami. Mohou tak učinit na valné hromadě ČIS, nebo písemným oznámením porušení
etických zásad etické komisi ČIS. Písemné oznámení může podat i klient člena ČIS.
Etická komise má právo vyzvat členy ČIS, kterých se záležitost týká, k podání vysvětlení. Etická
komise má potom právo vycházet z dostupných informací.
Pokud se některý z členů komise cítí osobně zaujatý, nebo je za zaujatého označen, a to před
zahájením projednávání případu, bude etická komise rozšířena o jednoho člena, kterého stanoví na
její žádost představenstvo. Člen etické komise, který je označený jako zaujatý se stává nehlasujícím
přísedícím. Tento bod má zamezit patovým situacím, které vedou k zastavení procedurálního procesu
a "vymahatelnosti sankcí".
Uložená sankce odpovídá závažnosti porušení etických zásad a postoji člena k možné nápravě.
Seznam a postup v ukládání sankcí:
a.
b.
c.
d.

upozornění na porušování etických zásad
upozornění na porušování etických zásad s výzvou k nápravě
výstraha pro závažné porušování etických zásad a požadování nápravy
pozastavení členství člena v ČIS, nebo dočasné zrušení jeho kontraktu o pokročilém výcviku

7.

Pozastavení členství v ČIS, nebo dočasné zrušení jeho kontraktu o pokročilém výcviku musí potvrdit,
nebo nepotvrdit valná hromada ČIS. Sankce a, b, c, jsou plně v kompetenci etické komise. Etická
komise informuje valnou hromadu o všech projednaných případech. Etická komise má za povinnost
okamžitě informovat představenstvo a valnou hromadu o tom, že projednávání závažného porušení
zásad bylo zmařeno. Tento
bod také ohraničuje kompetence etické komise.
8. Člen se má právo odvolat na valné hromadě. Valná hromada mu může vyhovět, ale v tom případě
odvolává etickou komisi a volí novou. Jedná se také o opatření proti patovým procedurálním situacím.
Autonomie komise umožňuje její autoritu a pružnost.
9. Během projednávání případu je zachovávána důvěrnost informací.
10. V případě porušení zákona etická komise plní oznamovací povinnost. V případě, že se porušení
etických pravidel týká i jiných profesních organizací, např. ČPS, ČLK oznamovací povinnost etická
komise nemá. Nicméně své závěry na vyžádání těchto organizací v rámci spolupráce poskytne.
Vycházíme z toho, že ztráta
morálního kreditu je vpodstatě sama o sobě velkým trestem a není potřebné aktivní znemožňování člena.
Etická komise může být vyzvána členy ČIS a jeho orgány ke konzultaci, rozborům a návrhům řešení
jakýchkoli problémů organizace.

(Český institut pro supervizi, 2006e)

Příloha č. 4 Etické zásady EAS
Etické zásady Evropské Asociace supervize
1. Preambule
Evropská asociace supervize EAS zahrnuje jednotlivce a instituce pracující v oblastech supervize (supervizoři),
výuky supervize (vyučující supervizoři) a výcviku supervizorů (instruktoři). V oblasti sociální psychologie EAS
dodržuje platné obecné zásady profesionálních standardů.
Výše zmínění jednotlivci jsou v následujícím textu označováni jako členové. Supervidovaný značí osobu,
které je poskytována supervize. Jako klient je označován klient supervidovaného. Kandidát je někdo, kdo
se účastní výcvikového programu pro supervizory.
Účel těchto etických zásad
Etické zásady členů EAS mají pomoci:
1.
2.
3.
4.

Zaručit klientům, supervidovaným a kandidátům ochranu před etickými a právními nároky;
Splnit požadavky supervidovaných a jejich odborného růstu způsobem přinášejícím prospěch klientovi;
Splnit požadavky kandidátů týkající se jejich výcviku a odborného růstu způsobem přinášejícím
prospěch klientovi a odpovídajícím požadavkům výcvikového programu;
Koncipovat způsoby, postupy a kriteria uskutečňování výcvikových programů.

Tyto zásady umožňují členům zkoumat a objasňovat etické aspekty jejich práce. Slouží také k informování
veřejnosti o tom, co může v tomto ohledu od členů očekávat. Vždy po pěti letech - v případě potřeby častěji budou tyto zásady oficiálně zkontrolovány a upraveny tak, aby členům pomáhaly v etických otázkách během
supervize a výcviku.
Základní předpoklady
Členové respektují důstojnost všech lidí. Nediskriminují na základě kulturního nebo etnického původu,
fyziologického, psychologického, sociologického, ekonomického stavu nebo sexuálních preferencí.
Členové praktikují své povolání s plným vědomím práva země, ve které žijí.
Prvořadou povinností členů je chránit supervidovaného a jeho klienty. Členové proto mají supervidovanému
poskytovat co nejlepší službu a nemají dělat nic, co by mohlo záměrně nebo z nedbalosti poškodit
supervidovaného.
Členové se mají snažit o to, aby si supervidovaný začal uvědomovat důstojnost, autonomii a zodpovědnost
lidské bytosti a mají podporovat jednání vyplývající z tohoto uvědomění.
Členové mají věnovat maximální možné úsilí tomu, aby zajistili optimální splnění zakázky supervidovaných.
Užívání etických zásad
V případě zřejmého nedodržení těchto zásad se členové nebo jiné zainteresované strany mohou obrátit na
komisi pro etiku a otázky povolání (the Commission for Ethics and Occupational Questions) EAS. EAS může
pozastavit členství člena nebo dočasně zrušit jeho kontrakt o pokročilém výcviku, jestliže se jeho chování neřídí
základními principy formulovanými v těchto zásadách a jestliže není ochoten po jednání s kolegy nebo s
profesní asociací toto chování změnit.

2. Prospěch a práva supervidovaného a klienta
2.01 Členové jsou povinni provázet a učit supervidované respektovat integritu a prosazovat prospěch svých
klientů. Členové od supervidovaných a kandidátů výcvikového programu očekávají, že budou informovat své
klienty o tom, že je jim poskytována supervize a že pozorování a/nebo záznamy ze sezení mohou být ukázány
supervizorovi.
2.02 Členové nemají ani neurčitě naznačovat klientům nebo supervidovaným, že mají vyšší vzdělání nebo
akademickou kvalifikaci, než jaké skutečně mají.
2.03 Členové mají informovat klienty o jejich právech - včetně práva na ochranu osobnosti a práva klienta na
to, aby informace, které poskytne při konzultaci, zůstaly důvěrné. Dále mají být klienti zpraveni o tom, že
jejich právo na ochranu osobnosti a právo na zachování důvěrnosti informací nebude supervizí ovlivněno.

2.04 Člen nemá supervidovaného jakkoliv zneužívat, a zvláště ne k jakémukoli materiálnímu nebo
osobnímu prospěchu. Sexuální vztahy mezi členy a supervidovanými jsou zakázány.
2.05 Ve shodě s dostupnými informacemi má člen mít se svým supervidovaným vztah, který je založený na
kontraktu. Obě strany by měly mít schopnost a úmysl řídit se obsahem tohoto kontraktu. Jestliže supervidovaný
nebo člen není s to se řídit podmínkami kontraktu, musí člen ukončit vztah takovým způsobem, aby
supervidovaný neutrpěl žádnou úju.2.06 Vstoupením do tohoto vztahu vytváří člen pro supervidovaného vhodné
prostředí. To zahrnuje fyzickou bezpečnost během práce a informace o každém riskantním postupu a souhlas
pokračovat.
2.07 Pracovní poznámky - včetně poznámek zaznamenaných během rozhovorů, výsledky testů, korespondence,
elektronicky uložené dokumenty a zvukové a obrazové nahrávky jsou důvěrné, odborné informace. To zahrnuje
odborné informace od třetích stran. Takový materiál může být použit pro výcvik, supervizi nebo výzkum pouze
tehdy, jestliže klient (nebo zákonný zástupce v případě nezletilé osoby) udělil písemné svolení.
2.08 Profesionální vztah mezi členy a supervidovanými je definován kontraktem a končí s ukončením kontraktu.
Avšak jisté profesionální závazky existují dokonce i po ukončení kontraktu. Týkají se následujícím bodů:
a. Zachovávání důvěrnosti
informací b. Nezneužívání
předchozího vztahu
c. Poskytnutí potřebné následné péče v případě nutnosti
2.09 Při zkoumání lidí se supervizoři musí držet platných profesních a právních zásad a předpisů.
2.10 Jestliže dodržení smluvního vztahu ohrožují osobní nebo zdravotní problémy, potom členové musí
buďto zodpovědným způsobem ukončit kontrakt, nebo zajistit, aby byly supervidovanému poskytnuty
veškeré náležité informace, aby se mohl sám rozhodnout, zda pokračovat v kontraktu, nebo ne.

3. Profesionální činnost supervizora
Role supervizora zahrnuje následující povinnosti:
a.
b.
c.

Monitorovat prospěch klienta
Zajišťovat dodržování příslušných právních, etických a profesionálními zásad a předpisů
klinické a konzultantské praxe
Monitorovat dosažené klinické a konzultantské výsledky a odborný růst supervidovaného.

3.01 Členové nepřijímají žádné supervizní zakázky, jestliže pro ně nemají speciální výcvik.
3.02 Supervizoři absolvují další výcvik a pokročilý výcvik , například kursy, semináře a odborné
konference; a to průběžně a pravidelně. Tento výcvik má být ve všech oblastech, ve kterých pracují.
3.03 Supervizoři supervidovaného podporují v tom, aby si uvědomoval etická a odborná témata, stejně jako
právní odpovědnost své práce.
3.04 Supervizoři supervidované důsledně vedou k dodržování právních ustanovení týkajících se výkonu jejich
profese.
3.05 V krizových situacích má supervidovaný možnost kontaktovat svého supervizora nebo jiného kolegu.
3.06 Monitorování supervizní činnosti pomocí diktafonu, magnetofonu nebo videorekordéru - kromě
zpracovávání ústních a písemných zpráv - je standardní a pravidelnou součástí supervizního procesu.
3.07 Supervizoři mají zajišťovat, aby frekvence a trvání kontaktu se supervidovanými odpovídala zakázce.
3.08 Supervizoři mají supervidovaným poskytovat průběžnou zpětnou vazbu důležitou pro řádné splnění jejich
zakázek. Má být prováděna způsobem odpovídajícím kontraktu a úrovni výcviku. Může být oficiální nebo
neformální; ústní nebo písemná.
3.09 Supervizoři, kteří supervidovaným radí ve více než jedné roli (například jako lektoři, kliničtí supervizoři,
supervizoři pracující s týmem) mají v maximální možné míře omezit konfliktní oblasti. V zásadě mají být tyto
role rozděleny mezi různé supervizory. Jestliže to není možné, má být supervidovaný důkladně informován o
tom, jaká očekávání a jaké povinnosti provázejí každou roli. Odlišné role mají být odděleny v prostoru a
čase.

3.10 Supervizoři nemají mít žádný sexuální kontakt se supervidovanými. Supervizoři se vyhnou společenskému
styku se supervidovanými, pokud by mohl ohrozit vztah mezi supervizorem a supervidovaným. Jestliže je z
jakéhokoli důvodu omezena objektivita supervizora nebo jeho schopnost profesionálně hodnotit, bude
supervizní vztah ukončen.
3.11 Supervizoři nemají poskytovat jakýkoli druh psychoterapie jako náhradu nebo doplněk supervize. Osobní
záležitosti se budou během supervize probírat jen z hlediska jejich vlivu na klienty nebo z jiných odborných
důvodů.
3.12 Při průběžném posuzování a vyhodnocování supervidovaného si supervizor uvědomuje jeho osobní nebo
profesionální omezení. Supervizoři mohou doporučit psychoterapii nebo psychologickou poradenskou službu,
jestliže se ukáže, že supervidovanému činí potíže porozumět sám sobě nebo řešit problémy do takové míry, že to
brání v efektivní práci. Samotní supervizoři nesmějí tuto terapii/poradenskou službu poskytovat.

4. Výcvik
4.01 Lektoři mají zajistit, aby poskytované výcvikové programy (training programmes) a vzdělávání
(learning experiences) byly v souladu se současně platnými směrnicemi EAS a ostatních uznaných
asociací.
4.02 Lektoři a vyučující supervizoři mají nabízet kursy a vyučování supervizi jen v oblastech, ve
kterých mají požadovanou kvalifikaci a zkušenost.
4.03 Aby dosáhli nejvyšší kvality v oblasti výcviku a supervize, lektoři a vyučující supervizoři se mají aktivně
účastnit diskusí s kolegy, kteří mají podobný výcvik a zkušenosti.
4.04 Lektoři mají kandidátům poskytnout podrobné informace o výcvikovém programu poskytovaném jejich
institucí, pokud jde o požadavky, očekávání, role a pravidla. Očekávají od svých kandidátů přiměřenou úroveň
participace na přípravě pravidel svých institutů, programů, kursů a individuálních podmínek pro supervizi. Mají
přijmout jen ty kandidáty, kteří splňují nezbytné předpoklady stanovené EAS pro přijetí do výcvikového
programu.
4.05 Lektoři a vyučující supervizoři poskytují kandidátům vzdělávání, které integruje teoretické znalosti s
praktickou aplikací. Informují supervidované o cílech, postupech a teoretické orientaci metody, kterou zvolili.
Kandidáti mají možnost použít, co se naučili, a porozumět teorii, ze které daná praxe vychází. Vyučované
teoretické modely a metody reflektují současnou praxi, výzkum a prameny.
4.06 Lektoři a vyučující supervizoři podporují a povzbuzují kandidáty, aby definovali svoji vlastní teoretickou
orientaci, stanovili si své vlastní učební cíle a monitorovali svůj pokrok v dosahování svých cílů.
4.07 Lektoři posuzují zkušenosti a schopnosti supervidovaných, aby stanovili standard profesionálních
kompetencí. Omezují činnosti supervidovaných v závislosti na aktuální úrovni schopností a zkušeností.
4.08 Supervizoři doporučí psychoterapii nebo psychologickou poradenskou službu, jestliže supervidovanému činí
potíže porozumět sám sobě nebo řešit problémy do takové míry, že to brání v efektivní práci. Samotní
supervizoři nesmějí tuto terapii/poradenskou službu poskytovat.
4.09 Lektor nemá doporučit kandidáta ke zkoušce, jestliže se domnívá, že kandidát je předpojatý způsobem,
který bude mít vliv na jeho odbornou způsobilost. V takových případech lektor pomáhá kandidátovi pochopit
podstatu jeho předsudku a pokud možno jej překonat.
4.10 Pokud se ukáže, že kandidát nemůže poskytovat žádnou kvalifikovanou profesionální službu, bude
vyloučen z výcvikového programu. Takoví kandidáti obdrží jasné a odborné písemné vysvětlení.
4.11 Jestliže výcvikový program zahrnuje seberozvíjející zkušenosti nebo porady, při kterých vyjdou na světlo
důvěrné osobní podrobnosti, budou přijata opatření zabraňující tomu, aby se lektoři a supervizoři dostali do
konfliktního postavení v případě, že mají ve výcvikovém programu ještě jiné role.
4.12 V případě konfliktů mezi požadavky klienta, kandidáta a výcvikového programu nebo organizace zajišťující
program mají lektoři dodržovat následující pořadí priorit. Vnitrostátní zákony a předpisy jednotlivých zemí jsou
vždy prvním východiskem, protože se obvykle zabývají ochranou klienta. Jestliže právní ustanovení a etické
zásady nejsou k dispozici nebo nejsou jasná, bude se posuzování lektora řídit následujícím seznamem:
a.
b.

Příslušná právní ustanovení a etické zásady (například povinnost vydávat varování, zákony
týkající se zneužívání dětí atd.)
Prospěch klienta

c. Prospěch supervidovaného (nebo kandidáta)
d. Prospěch supervizora (nebo vyučujícího supervizora nebo lektora)
e. Požadavky výcvikového programu a/nebo místa, kde se program koná, technicko-administrativní
požadavky

5. Profesionální praxe
5.01 Během celé své profesionální kariéry se i samotní členové mají podrobovat supervizi, bez ohledu na úroveň
výcviku, složené zkoušky nebo na členství v profesní organizaci. Mají stále držet krok s rozvojem svého oboru tak,
že
se účastní konferencí a seminářů a budou se průběžně informovat o problémech diskutovaných v profesních
asociacích.
5.02 Členové se mají na veřejnosti zdržet hanlivých poznámek nebo narážek na postavení, kvalifikaci nebo
charakter jiných členů. Na druhé straně otevřená osobní a odborná kritika je vítána.
5.03 Členové mohou vystoupit proti kolegovi, když mají důvod se domnívat, že se nechová ve shodě s
etickými zásadami. Jestliže problém nelze vyřešit, mají informovat svoji profesní asociaci.

(Český institut pro supervizi, 2006e)

Příloha č. 5 Úryvek ze standardů o supervizi
2.15 Pracovníci jsou pravidelně supervidováni odborným vedoucím, případně ZÁSADNÍ POP,
intervidováni (poznámka 22) pověřeným pracovníkem s potřebnou

RV,

kvalifikací s cílem zabezpečit kvalitu poskytovaných služeb. Totéž se

RZ, PA

týká dobrovolných pracovníků.
Poznámka 22 – výklad: O intervizi jde, pokud si pracovní zpětnou
vazbu poskytují pracovníci téže organizace, kteří jsou v souřadném
postavení, ale vyznačují se zkušeností a odbornou erudicí. Pokud je
pracovník oficiálně intervizí pověřen, jde o formalizovanou intervizi.

2.16 Pracovníci mají rovný přístup k vnější supervizi, která je realizována na ZÁSADNÍ POP,
základě smlouvy se supervizorem. Supervizorem je kvalifikovaný a

RZ,

uznávaný odborník, pracující mimo organizaci poskytovatele služby.

RV,

Vnější supervize má cíl dosažení správné odborné praxe odpovídající

DP

standardům a je zaměřena na tyto oblasti:
a) Vědomosti, metody intervence, praktické dovednosti,
b) postoje zaměstnance a pochopení jeho profesionální role,
c) fungování týmu.

(Libra et al., 2012)

Příloha č. 6 Připravovaný zákon pro supervizi v sociálních službách
SPV v sociálních službách novela – stav 10. 4. 2017

§ 114
Předpoklady k výkonu činnosti supervizora v sociálních službách
(1) Předpokladem k výkonu činnosti supervizora v sociálních službách je plná
svéprávnost, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná způsobilost.
(2) Pro posuzování bezúhonnosti a zdravotní způsobilosti platí § 110 odst. 2 a 3
obdobně.
(3) Odbornou způsobilostí je vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském
studijním programu humanitního nebo sociálního zaměření, 6 let praxe vykonávané v
odborných činnostech podle § 115 odst. 1 nebo § 116a, přičemž 3 roky praxe v těchto
činnostech mohou být vykonávány i mimo oblast sociálních služeb, a absolvování nejméně
dvouletého kurzu supervize v rozsahu 170 hodin.“.

Další vzdělávání sociálního pracovníka
§ 111
(2) Formy dalšího vzdělávání jsou
a) specializační vzdělávání zajišťované vysokými školami a vyššími odbornými školami navazující
na získanou odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka,
b) účast v kurzech s akreditovaným programem,
c) odborné stáže,
d) účast na školicích akcích,
e) účast na konferencích.
f) supervize

§ 111 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:
„(8) Dalším vzděláváním podle odstavce 2 písm. f) se rozumí systematická odborně vedená
činnost, jejímž cílem je v rámci skupinových nebo individuálních setkání prohlubovat,
upevňovat a doplňovat profesní kompetence, etickou citlivost sociálních pracovníků a kvalitu
poskytovaných služeb a odborných činností, a to v maximálním rozsahu 12 hodin ročně.“

§ 111 odstavec 10 zní:

„(10) Dokladem o absolvování dalšího vzdělávání podle odstavce 2 písm. a) a b) je osvědčení
vydané vzdělávacím zařízením, které další vzdělávání pořádalo. Dokladem o absolvování dalšího
vzdělávání podle odstavce 2 písm. c) je potvrzení vydané zařízením, ve kterém byla zajišťována
odborná stáž, nebo zaměstnavatelem jako organizátorem odborné stáže. Dokladem o
absolvování dalšího vzdělávání podle odstavce 2 písm. d) je potvrzení nebo osvědčení vydané
zaměstnavatelem jako organizátorem školící akce, ministerstvem nebo krajským úřadem.
Dokladem o absolvování dalšího vzdělávání podle odstavce 2 písm. e) je potvrzení vydané
organizátorem konference. Dokladem o absolvování dalšího vzdělávání podle odstavce 2 písm. f)
je písemné potvrzení vydané supervizorem.“.

(Úřad vlády České Republiky, 2017)

