Výcvik a vzdělávání v prevenci a terapii psychotraumatu

ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRAVIDLA SUPERVIZE RAFAEL INSTITUTU
 Supervizní část může účastník výcviku začít plnit nejdříve po absolvování minimálně 100 hodin
sebezkušenostní části.
 Každý účastník výcviku má možnost volby mezi individuální a skupinovou supervizí dle
vlastních požadavků a možností. Oba druhy supervize je také možné libovolně kombinovat.
 Individuální i skupinová supervize je zajišťována supervizory Rafael Institutu (dále jen RI). Po
schválení Radou RI je možné absolvovat 30 hodin i u externích supervizorů.
 Supervizor je v kontaktu s vedoucími výcviku, kterým referuje o práci účastník výcviku. Podílí
se na závěrečném hodnocení frekventantů.
 Úhrada supervize není zahrnuta v běžném kurzovném.
Individuální supervize RI:
 Seznam supervizorů je uveden na webových stránkách RI (www.rafaelinstitut.cz).
 Individuální supervizi si účastníci výcviku domlouvají se supervizory sami. Termín, místo a cena
je na konkrétní domluvě.
 Cenu za individuální supervizi si stanovuje každý supervizor sám, ceny se tedy mohou lišit.
Platbu hradí zájemce v hotovosti přímo supervizorovi, příp. dle dohody.
 Jedna individuální supervizní hodina (sezení) trvá obvykle 45 minut.
Skupinová supervize RI:
 Termíny skupinové supervize jsou uvedeny na webových stránkách RI (www.rafaelinstitut.cz).
Přihlašování na konkrétní termíny probíhá přes přihlašovací systém (odkaz na webu v záložce
supervize).
 Cena za skupinovou supervizi RI je stanovena na 200 Kč za jednu supervizní hodinu.
 Platbu je třeba provést nejpozději 7 kalendářních dnů před jejím konáním na č.ú.: 119 110 5300/
5500, při platbě účastník výcviku uvádí svůj osobní variabilní symbol (stejné jako u plateb pro
výcvik). Supervize je možné si předplatit.
 Přihlášení na supervizi je možné nejpozději do 7 kalendářních dnů před konáním supervize.
 Přihlášení na supervizi je možné zrušit nejpozději 5 kalendářních dnů před jejím konáním. V
pozdějším případě platba připadne RI.
 Minimální počet zájemců o konkrétní termín skupinové supervize je 4. Pokud se potřebný počet
zájemců do 7 dnů před konáním nepřihlásí, nebo pokud se během dalších dvou dnů některý ze
zájemců odhlásí a počet klesne pod čtyři, supervize se nekoná. Platby, které budou již uhrazeny,
se automaticky přesouvají na další termín, o který bude mít frekventant zájem.
 Skupinová supervize probíhá většinou po 2 – 4 hodinových blocích.
 Jedna skupinová supervizní hodina trvá 50 minut.
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