Deset let s týmovou supervizí (2007 – 2017)
Vážení přátelé týmové supervize, kolegyně a kolegové,
je to již 10 let, co jsme v Remediu ve spolupráci s ČISem a dalšími supervizními instituty začali
důkladněji promýšlet téma týmové supervize – 11. května 2007 se sešlo na výzvu Remedia 23
zájemců se třemi průvodci programem (Bohumilou Bašteckou, Veronikou Čermákovou a Milanem
Kinkorem). Diskutovali jsme o indikacích k týmové supervizi, o formách, postupech a technikách
v týmové supervizi. Zájem účastníků vedl k tematické řadě, která opisovala supervizní oblouk od
kontraktování k hodnocení. Sešli jsme se celkem 8x, naposledy 3. prosince 2010. Z kolokvií týmové
supervize, jak jsme tato setkání dodatečně pojmenovali, vznikly podrobné záznamy, které si můžete i
nyní vyhledat na adrese: http://www.remedium.cz/vzdelavaci-programy/tymova_supervize.php
Náš tříčlenný tým se rozhodl, že výsledky kolokvií nenechá ležet ladem. V létě 2011 jsme se sešli a
začali psát knihu o týmové supervizi. Netušili jsme, do čeho se pouštíme – trvalo nám více než 4 roky,
než jsme vydiskutovali podobu textu, s níž jsme byli spokojení všichni tři. Na jaře roku 2016 kniha
vyšla v nakladatelství Portál pod názvem Týmová supervize: Teorie a praxe.
Souběžně jsme se začali zabývat vzděláváním v týmové supervizi. Tým se zastoupením ČISu (Martin
Hajný, Milan Kinkor) a Remedia Praha (Milan Kinkor, Bohumila Baštecká) se rozšířil o pohled ČASu
(Eva Vernerová). Scházeli jsme se, abychom vytvořili výcvik v týmové supervizi, a dospěli jsme
k pojetí studijní skupiny pro týmovou supervizi. Ta začala zkoumat jevy spojené s týmovou supervizí
na jaře 2016. Poslední setkání je plánováno na květen 2017.
Leccos jsme za těch deset let společně naučili. Zároveň jsme přesvědčeni, že se týmová supervize
nadále vyvíjí a nabízí další možnosti k učení.

Zveme vás na diskusní setkání k tématu týmové supervize,
které se uskuteční
5. dubna 2017 od 14 do 17 hod. v Remediu, Křišťanova 15, Praha 3.
Diskusi bychom rádi zaměřili na oblasti:
1. Praxe týmové supervize: Která témata v týmové supervizi považujeme za vyjasněná a která
podle nás zůstávají nadále nejasná?
2. Výuka týmové supervize: Víme, jak na to? Víme, co a jak (se) potřebujeme v týmové
supervizi na/učit?
Pokud vás praxe a výuka týmové supervize zajímá anebo pokud chcete s námi 10 let života
s týmovou supervizí oslavit, vyplňte přiloženou přihlášku a pošlete ji na vzdelavani@remedium.cz
nejpozději do 28. února 2017.
Přihlášení dostanou pozvánku s programem nejpozději týden před akcí. Pokud jste zachytili ve vlastní
praxi, v záznamech z kolokvií nebo ve zmíněné knize námět, zajímavost či otazník vztahující se
k týmové supervizi a chcete o něm diskutovat, napište to prosím do přihlášky.
Poplatek 150 Kč (absolventi supervizního výcviku Remedia 100 Kč) zaplatíte na místě. Pokud
potřebujete potvrzení o účasti, vyplňte potřebné údaje do přihlášky.
Na viděnou s vámi se těší
Bohumila Baštecká, Veronika Čermáková, Milan Kinkor – průvodci diskusním setkáním
Jana Tupá – manažerka vzdělávacích programů, Remedium Praha, o.p.s.
V Praze, 31. ledna 2017

