SUPERVIZE
pro koordinátory dobrovolníků ve zdravotně sociální oblasti

Termíny supervizí pro rok 2022
Na rok 2022 je vypsáno 6 termínů, zájemci se mohou přihlásit na libovolný počet supervizních
setkání. Supervizní setkání povedou Mgr. Erika Panenková, PhD. nebo MUDr. Ivana Štverka
Kořínková.
•
•
•
•
•
•

3. března 2022
31. března 2022
12. května 2022
2. června 2022
15. září 2022
6. října 2022

Místo a délka konání supervize
•
•

od 9 do 14 hodin
v zasedací místnosti Comeflex s.r.o., náměstí 14. října 1307/2, Praha 5 – Smíchov
(pěšky cca 5 až 10 minut, buď ze stanice tramvají Zborovská nebo z metra „B“ Anděl)

Cena
•

1 210,- Kč včetně DPH (1000,- Kč + 210,- Kč DPH)

Přihlašování a platba
Přihlašovací formulář najdete na www.koordinatordobrovolniku.cz/supervize.html.
Faktura bude vystavena obratem na základě přijaté závazné přihlášky.
Maximální počet účastníků na jednom setkání je 10 osob. Předpokládaná je prezenční forma
supervize, při změně epidemiologických podmínek bude situace řešena operativně.
Při naplnění konkrétního termínu budete informováni o „stop stavu“ a možnosti přihlásit se
na jiný ještě volný termín.
Supervize pro koordinátory dobrovolníků organizuje Dolvea Innovation s.r.o.
(www.dolvea.com)

Supervize pro koordinátory dobrovolníků

Supervizorky
Mgr. Erika Panenková, PhD.
V oblasti dobrovolnictví působí od roku 2002. Má osobní zkušenost
s dobrovolnickou činností i s funkcí koordinátorky dobrovolníků v sociální
oblasti, ve zdravotnictví a také z Komunitního intervenčního psychosociálního
týmu pro Středočeský kraj (tzv. KIP tým), ve kterém dobrovolníci působí při
mimořádných událostech. Vystudovala psychologii na Filosofické fakultně UK
v Praze, v diplomové práci se zabývala předpoklady setrvání dobrovolníka
v programu a organizací dobrovolnických činností ve zdravotnickém zařízení.
Je absolventkou psychoterapeutického výcviku a výcviku systemické supervize a
koučování.
Více na https://www.koordinatordobrovolniku.cz/ep.html

MUDr. Ivana Štverka Kořínková
Dobrovolnickým programům ve zdravotně sociální oblasti se profesionálně
věnuje od roku 1999. Iniciovala vznik nové koncepce psychosociální podpůrné
péče pro děti s nádorovým onemocněním a jejich rodiny na Klinice dětské
onkologie ve Fakultní nemocnici v Motole, kde v jejím rámci vznikl první
systémově řízený dobrovolnický program ve zdravotnickém zařízení. Ten se
následně uplatnil v celé fakultní nemocnici a posloužil jako model pro další
zdravotnická a sociální zařízení v ČR. Od roku 2005 se systematicky věnuje
metodickému poradenství, vzdělávání a supervizím koordinátorů a
dobrovolníků působících ve zdravotnických zařízeních a v sociálních službách v
rámci celé ČR.
Více na https://www.koordinatordobrovolniku.cz/isk.html
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