Českomoravský institut pro supervizi a koučing, o.p.s
(ČMISK, o.p.s.)

Výroční zpráva za rok 2011

Českomoravský institut pro supervizi a koučing (ČMISK) byl zapsán u Obchodního soudu
Praha, Česká republika do obchodního rejstříku 27.10.2010 jako obecně prospěšná
společnost- o.p.s.
Od roku 2011 je ČMISK členem Evropské asociace pro supervizory a kouče (EASC).

Sídlo společnosti: Husinecká 16, Praha 3
IČ: 247 42 627
www.cmisk.cz

1. Úvod
Supervize je odborná pomoc poskytovaná obvykle pracovníkům v pomáhajících
profesích. Tato odborná pomoc musí být poskytována zkušeným profesionálem v oblasti
supervize a jejím cílem je napomoci zkvalitnění vzdělávací aktivity, výchovné péče,
zdravotnické a psychoterapeutické péče podle patřičné oblasti. Supervize je obvykle založena
na kvalitním a profesionálním vztahu supervizora a supervidovaného a pracuje podle zásad a
pravidel platných v psychoterapii, pedagogice, speciální pedagogice a sociální péči. Supervize
se stává v současnosti celosvětově moderním a efektivním nástrojem udržování kvality
profesionální péče o lidi, ať už jde o klienty a uživatele zdravotní péče, žáky, studenty,
podřízené či klienty v sociální sféře. Supervize pomáhá udržovat psychické a potažmo fyzické
zdraví profesionálů v náročných oblastech a je jedním z osvědčených prostředků proti tzv.
syndromu vyhoření.
Koučing je odborná pomoc a profesionální vedení odborníků při jejich vedení a řízení
lidí, která je opět založena na kvalitním profesionálním vztahu zúčastněných.
Uživatelé supervize a koučingu jsou odborní pracovníci následných oblastí
společenské praxe:
1. školství

- učitelé na různých stupních, vychovatelé, speciální pedagogové,

etopedové tj. pracovníci základních, středních, odborných i vysokých škol, pracovníci
dětských domovů, diagnostických a výchovných ústavů, dětských domovů se školou.
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2. Zdravotnictví: lékaři, zdravotní sestry, kliničtí psychologové a psychoterapeuti
v různých oblastech medicíny, zejména v psychicky náročných oborech – geriatrie,
onkologie, léčebny dlouhodobě nemocných atd.
3. Sociální oblast: sociální i zdravotní pracovníci v organizacích a zařízeních
poskytující sociální a návazné služby
4. Vedoucí pracovníci ve školství, zdravotnictví a sociální oblasti.

Užitek ze supervize a koučingu mají nejen supervidovaní, ale i jejich svěřenci tj.
klienti a uživatelé zdravotnického systému, školského systému a sociální sféry.
Práce v supervizi podléhá etickým pravidlům stanoveným Evropskou asociací pro
supervizi a koučing.
Z výše uvedených důvodů je nutné zabezpečovat základní a pokračující vzdělávání
pracovníkům v oblasti supervize a koučingu, aby jejich služby byly prospěšné pro klienty
výše uvedených oblastí společenského života.

2. Cíle společnosti
1. Vytvářet vzdělávací programy pro supervizory a kouče
2. Pečovat o profesionální kvalitu a růst supervizorů a koučů
3. Pomáhat realizaci kvalitní supervizní činnosti a koučingu v různých oblastech
společenské praxe (viz výše)
4. Pečovat o ideovou a etickou kvalitu supervize a koučingu
5. Výzkum v supervizi a koučingu
6. Sdružovat supervizory a kouče pro poskytnutí platformy k výměně názorů a
zkušeností, pořádat workshopy, semináře a vzdělávací akce
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3. Vedení společnosti

3.1.

Správní rada

1. MUDr. Petra Holečková, předsedkyně
2. PhDr. et Mgr. Zdeněk Pochyla, místopředseda
3. Mgr. Vít Šnajdr, člen

3.2. Dozorčí rada:
1. Mgr. Dušan Šimonka, předseda
2. PhDr. Lenka Kábelová, místopředsedkyně
3. Mgr. Luboš Ševčík, člen

3.2.

Zakladatelé společenosti:

MUDr. Petra Holečková, PhDr. et Mgr. Zdeněk Pochyla, Mgr. Vít Šnajdr, Mgr. Dušan
Šimonka, PhDr. Lenka Kábelová, Mgr. Luboš Ševčík

4. Lektoři, trenéři institutu
1. Doc. PhDr. Jan Kožnar, CSc.
2. PhDr. Marie Henková.
3. MUDr. Pavla Hellerová
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5. Další členové ČMISK
ČMISK má 39 řádných členů, z toho 38 akreditovaných supervizorů a koučů (včetně 3
trenérů supervize a 5 vyučujících supervizorů a koučů) a 1 absolventa výcviku v supervizi.
Čestnou členkou ČMISK je od dubna 2011 předsedkyně EASC Birgit Ramon.

6. Zpráva o činnosti ČMISK
Společnost byla zapsána jako o.p.s. u Odchodní soudu Praha do obchodního rejstříku
27.10.2010.

6.1.

První valná hromada

První valná hromada se konala 6.1.2011 v prostorech Pedagogicko – psychologické
poradny pro Prahu 1,2 a 4 - Francouzská 56, Praha 10, 110 00.

6.2.

Závěrečné zkoušky supervizorů

Pro absolventy výcviku v supervizi, který proběhl pod vedením trenérů supervize Doc.
PhDr. Jana Kožnara, CSc. a PhDr. Marie Henkové pořádaného v letech 2009 – 2011 pod
hlavičkou IPPP Praha jako „Extrení odborní podpora pedagogických pracovníků“ a který
splnil veškeré požadavky supervizích výcviků požadovaných Evropskou asociací pro
supervizi a koučing (dále EASC), uspořádal ČMISK ve spolupráci s IPPP závěrečné zkoušky
supervizorů.
Zkoušky proběhly ve dvou dnech 11.3. - 12.3.2011 v prostorech IPPP Praha a splnily
veškeré požadavky EASC. Dohled nad nimi převzala Birgit Ramon, předsedkyně EASC,
která se zkoušek účastnila také jako členka zkouškové komise. Předsedy komisí byly: Doc.
PhDr. Růžička Jiří, PhD., PhDr. Blanka Čepická, PhDr. Pavla Hellerová, PhDr. Gabriela
Langošová.
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Komise vyzkoušely celkem 27 absolventů výcviku. Zkoušky úspěšně absolvovalo 26
zkoušených, kteří přebrali certifikáty ČMISK a IPPP z rukou předsedkyně EASC Birgit
Ramon a a ředitelky IPPP PhDr. Jany Zapletalové:
Braun Richard

PhDr.

Facová Věra

PaedDr., Mgr.

Hlavicová Alena

PhDr.

Holečková Petra

as. MUDr. ,MBA

Honigová Sylva

PhDr.

Jarkovská Lýdia

Mgr.

Kábelová Lenka

PhDr.

Košíček Jan

Mgr.

Kramerová Věra

Mgr.

Marková Dana

PhDr.

Miovský Michal

Doc. PhDr.,PhD.

Nováčková Jana

Mgr.

Novotná Petra

PhDr.

Orel Miroslav

MUDr., PhDr.

Pochyla Zdeněk

PhDr., Mgr.

Skácelová Lenka

PhDr.

Skalníková Martina

PhDr.

Skotálková Ilona

Mgr.

Smolka Jan

PhDr.

Ševčík Lubomír

Mgr.

Šimonka Dušan

Mgr.

Šnajdr Vít

Mgr.

Švábová Irena

PhDr., Mgr.

Vanžura Viktor

Mgr.

Vítkovský Pavel

Mgr.
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6.3.

Členství ČMISK v EASC

V roce 2011 po posouzení curricula supervizního výcviku, dalšího vzdělávání v supervizi
a curricula zkoušek byl ČMISK coby institut přijat do EASC.
Po absolvování závěrečných zkoušek byli do EASC přijati i jednotliví členové
ČMISK, kteří o členství v EASC projevili zájem.

6.3.

Certifikáty EASC- supervizor a kouče pro členy ČMISK

Na podzim roku 2011 byly uděleny členům ČMISK a zároveň členům EASC, kteří splnili
podmínky výcviku v supervizi a úspěšně absolvovali zkoušky, či doložili splnění kritérií
požadovaných EASC z doby předchozí, byly po posouzení v EASC uděleny certifikáty EASC
– supervizor a kouč.

6.4.

Evaluační workshop pro vyučující supervizory (supervizory - mentory)

24.9.2011 pořádal ČMISK podle kritérií EASC a po schválení EASC evaluační workshop
pod vedením Doc. PhDr. Jana Kožnara, CSc. a PhDr. Marie Henkové evaluační workshop pro
supervizory a mentory, který splňoval kritéria požadovaná EASC. Evaluačního workshopu se
zúčastnilo 6 uchazečů o zařazení do kategorie vyučující supervizor: 5 členů ČMISK a 1
externí uchazeč – PhDr. Šárka Dynáková, PhD, která úspěšně absolvovala.
Úspěšně evaluační workshop absolvovalo 5 členů ČMISK:
Albrecht Jiří

Mgr.

Doležal David

Mgr.

Domínová Panajota

PhDr.

Kalvínský Ivo

PaedDr.

Stárka Jan

Mgr.
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Všem úspěšným absolventům byly předány certifikáty pro výkon činnosti - vyučující
supervizor (supervizor- mentor).

6.5.

Kurz „Řízení změny- change management“ - modul I.

Ve dnech 2.- 4.12.2012 pořádal ČMISK v hotelu Kormorán ve Zlenicích I.modul kurzu
„Řízení změny“, jehož lektorkou byla Birgit Ramon – institut Clarté, SRN, předsedkyně
EASC.
Kurzu se účastnilo 11 členů ČMISK a 1 nečlen ČMISK.
Pokračování kuzru II. modulem bylo naplánováno na duben 2012.

7. Hospodaření ČMISK
Výkaz hospodaření ČMISK je v příloze.

Vypracovala: MUDr. Petra Holečková, MBA
Za správní radu ČMISK
Duben 2012

Schválila Správní rada ČMISK dne 15.4.2012
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