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PŘIHLAŠOVÁNÍ NA SKUPINOVOU SUPERVIZI
Přihlášení do systému:
Odkaz k přihlášení na supervizi je uveden na www.rafaelinstitut.cz (záložka supervize).
Každý frekventant obdrží od Rafael Institutu (dále jen RI) přihlašovací jméno a heslo. Po
vyplnění přihlašovacích údajů je frekventant přihlášen do systému pod svým jménem.
Výběr termínu:
Na umístěném kalendáři jsou vypsány termíny + jména supervizorů, na které se mohou
frekventanti přihlašovat, příp. odhlašovat. Po kliknutí na konkrétní termín se zobrazí čas a
místo konání supervize a seznam dosud přihlášených frekventantů.
Přihlášení na supervizi:
Pokud se chce frekventant na vybraný termín přihlásit, zmáčkne tlačítko „Nová rezervace“ a
potvrdí tlačítkem „Vytvořte rezervaci“. Systém automaticky vyplňuje jméno frekventanta,
který se do systému přihlásil. (Je možné na termín přihlásit i jiného frekventanta, ovšem za
jeho účast odpovídá frekventant, který ho přihlásil – doporučujeme proto, aby se raději každý
frekventant přihlašoval sám).
Odhlášení ze supervize:
Vedle jména přihlášeného frekventanta je tlačítko

„Upravit“, kterým je možné přihlášení

zrušit (kliknutí na tlačítko „Smazat rezervaci“).
Záložka Agenda:
V záložce Agenda se zobrazuje seznam všech termínů, na které je frekventant přihlášen.
Záložka Volno:
V záložce Volno jsou zobrazeny všechny termíny, na které se ještě může frekventant přihlásit.
Systém je nastaven podle pravidel supervize:
- přihlásit a odhlásit se na termín je možné nejpozději 14 dní před konáním supervize
- pro konání supervize je potřeba přihlášení min. 4 frekventantů
- na jeden termín se může přihlásit max. 5 frekventantů
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Jak zjistit, zda se supervize koná či nikoli:
Frekventanti mohou v systému průběžně kontrolovat, kolik lidí je na konkrétní termín
přihlášeno. Méně jak 14 dnů před konáním supervize je již počet přihlášených neměnný.
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).
Kontrolou konání si provádějí frekventanti sami přes tento systém. Supervizoři již
konání supervize žádným dalším způsobem nepotvrzují ani neruší.
Dotazy a řešení problémů:
V případě jakýchkoli dotazů či problémů s přihlašovacím systémem se prosím obraťte na
webmaster@rafaelinstitut.cz.
Pozn.: V systému se občas vyskytují drobné jazykové chyby (nejčastěji ve skloňování). Jedná
se o převzatý systém, který bohužel v tomto směru nemůžeme změnit. V případě nepřesného
či zavádějícího popisku se prosím řiďte primárně výše uvedenými pravidly.
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