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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 a vhodné libovolně
kombinovat. RI klade důraz na opakované, déletrvající supervize jednoho či několika
málo průběhů psychoterapie jedním supervizorem.
 Individuální i skupinová supervize je zajišťována supervizory RI, jejichž aktuální seznam
s kontakty je uveden na webových stránkách RI.
 Po schválení garantem je možné absolvovat 30 hodin i u externích supervizorů.
 Supervizoři jsou v kontaktu s výcvikovými vedoucími, kterým referují o práci
frekventanta. Podílí se na závěrečném hodnocení frekventantů.
 Úhrada supervize není zahrnuta v ročním 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
 Supervizní skupina není totožná s výcvikovou – výcviková témata ze sebezkušenostních
skupin do této supervizní skupiny nepatří.
 Předpokládá se, že frekventant referuje o své vlastní psychoterapeutické nebo
poradenské práci, takže je možno sledovat vývoj a zrání jeho práce.
 Členové skupiny slouží k rozšíření pohledů na práci s klientem/pacientem.
 Supervizní skupina je vedena jedním supervizorem.
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1) JEDNORÁZOVÁ SKUPINOVÁ SUPERVIZE


Termíny jednorázové skupinové supervize jsou uvedeny na webových stránkách RI.
Přihlašování na konkrétní termíny probíhá přes přihlašovací systém - odkaz je uveden
na webu v záložce supervize.



Skupinová supervize probíhá většinou po 2 – 4 hodinových blocích. Jedna skupinová
supervizní hodina trvá 50 minut. Cena za skupinovou supervizi RI je stanovena na 200
Kč za supervizní hodinu.



Platbu je třeba provést nejpozději 14 kalendářních dnů před jejím konáním na č.ú.: 119
110 5300/ 5500, při platbě uvádí frekventant svůj osobní variabilní symbol (stejné jako u
plateb pro výcvik). Supervize je možné si předplatit.



Přihlášení a odhlášení na supervizi je možné nejpozději do 14 kalendářních dnů před
konáním supervize. Minimální počet zájemců o konkrétní termín skupinové supervize je
4, maximální 5.



Pokud je 14 dní před konáním přihlášen dostatečný počet zájemců, supervize se koná, i
když se některý z přihlášených nemůže dostavit. Tuto supervizi musí uhradit, ale je
možné si absenci nahradit účastí na jiné supervizi. Na toto setkání nepřináší frekventant
vlastní případ, může se však zapojovat do diskuze nad případy ostatních frekventantů.
Svoji náhradní účast v jiné supervizní skupině oznámí předem danému supervizorovi
mailem.



Pokud se potřebný počet zájemců do 14 dnů před konáním nepřihlásí, supervize se
nekoná (platby, které budou již uhrazeny, se automaticky přesouvají na další termín, o
který bude mít frekventant zájem). Pokud jsou na termín přihlášeni pouze dva nebo tři
frekventanti, kteří mají i tak o supervizi zájem, mohou se mezi sebou a následně se
supervizorem domluvit na nižším počtu hodin (při platbě 800 Kč by se supervize pro 3
frekventanty konala 3 hodiny, pro 2 frekventanty 2 hodiny).

2) KONTINUÁLNÍ SKUPINOVÉ SUPERVIZE
 Pro hlubší porozumění a možnosti opakované konzultace jedné psychoterapie je dobré
využít kontinuální supervize. Ty vypisují supervizoři 2x do roka. Během jednoho
pololetí se uskuteční 5 skupinových supervizí po 4 hodinách, které se konají vždy
v pravidelném čase (celkem 20 hodin u jednoho supervizora).
 Frekventant si může v předem určeném období vybrat, ke kterému supervizorovi se chce
přihlásit. V průběhu pololetí se již nelze odhlašovat nebo přehlašovat na jiný termín.
Minimální počet frekventantů pro otevření kontinuální skupiny jsou 4, maximální 5.
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 Platba za účast na kontinuálních supervizích se platí předem, u termínů září – leden
nejpozději do 31. srpna, u termínů únor – červen nejpozději do 31. ledna. Cena za 5
setkání je 4000 Kč. U platby uvede frekventant jako variabilní symbol svoje osobní číslo.
 Kontinuální supervize se konají i v případě, že se některý z frekventantů nemůže
dostavit. Promeškanou supervizi lze nahradit účastí na setkání jiné probíhající supervizní
skupiny. Na toto setkání nepřináší frekventant vlastní případ, může se však zapojovat do
diskuze nad případy ostatních frekventantů. Svoji náhradní účast v jiné supervizní
skupině oznámí předem danému supervizorovi mailem.
 Supervize se nekoná pouze z vážných důvodů ze strany supervizora. V tomto případě
nabídne supervizor skupině náhradní termín.
 Pokud chce frekventant v kontinuálních supervizích pokračovat, může se dle vlastního
zájmu přihlásit v následujícím pololetí buď ke stejnému, nebo k jinému supervizorovi.
EXTERNÍ SUPERVIZE
 Pro uznání externího supervizora je třeba zaslat vyplněnou žádost, která bude ke stažení
na webu RI, na korespondenční adresu RI. Externí supervizor musí být schválen
Garantem výcviku na základě posouzení jeho kvalifikace pro práci supervizora a na
základě požadavků schvalovací komise ČPS ČLS JEP.
 Povinností frekventanta je:
- zajistit Dohodu s externím supervizorem (ke stažení na webu RI)
- zajistit řádné plnění supervize (supervize konkrétní práce s klientem)
- zajistit vyhotovení písemného hodnocení externím supervizorem podle požadavků RI –
hodnocení posílá externí supervizor přímo RI
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