SUPERVÍZIA

Otázky & Odpovede
Informácie pre opatrovateľov/ky
Čo je to supervízia a na čo je určená?
Ako supervízia prebieha?
Budem musieť po skončení robiť skúšky?
Supervízia je stretnutie so supervízorom, na ktorom sa
môžete s niekým skúseným porozprávať o tom s čím sa vo
svojej práci stretávate, čo vám robí starosti, čo vás teší alebo
trápi.
Je to nástroj podpory a pomoci vám a cez vás aj tým, ktorým
poskytujete opatrovateľskú službu. Ak sa vám podarí vyriešiť
problémy, ktoré vás v práci trápia alebo zneisťujú, pocítia to aj
opatrovaní.
Supervízia vytvára podmienky pre váš profesionálny
rozvoj, vzdelávanie a odborný rast, pričom slúži aj ako
prostriedok skvalitnenia práce s ľuďmi. Supervízia pomáha
pozerať sa na svoju profesijnú činnosť z inej perspektívy,
vedie k zamysleniu sa, sebareflexii a nadobúdaniu nadhľadu
nad svojou činnosťou.
Skúšky na supervízii určite nebudú. Cieľom supervízie nie je
nikoho skúšať, hodnotiť, či kontrolovať. Všetko, čo si na
supervízii so supervízorom poviete, ostáva medzi vami a
nedozvie sa to ani váš zamestnávateľ, ani opatrovaní.
Dostanete iba potvrdenie o tom, že ste sa supervízie zúčastnili.

REFERENCIA ABSOLVENTKY
SUPERVÍZIE

„Ja som sa stretla v našej
organizácii s veľa supervíziami, kde
sa už riešili konkrétne situácie s
klientmi. A vtedy by som fakt
povedala, že tá supervízia bola pre
mňa také osvietenie, že ahá jasné,
takto. Už sme boli v tom a videli
sme len tie negatíva a už sme boli
tak pesimisticky naladení. A potom
sme dostali také nové pohľady.“

"Supervízia je pre mňa taký
bezpečný priestor, ktorý mi
spoločné porady nikdy neponúkli."

Viac informácií o národnom
projekte Podpora rozvoja a
dostupnosti terénnej
opatrovateľskej služby sa dozviete
na: www.nptos.sk

Ako supervízia prebieha?
Supervízia zvyčajne prebieha prezenčne (osobne),
ale kvôli aktuálnym epidemiologickým opatreniam
môže prebiehať aj online formou.
So supervízorom sa aktuálne stretnete iba online.
Budete potrebovať počítač s webkamerou (notebook),
alebo aspoň telefón a pripojenie na internet. Je
vhodné, ak v spolupráci so zamestnávateľom nájdete
priestor, kde budete mať dve hodiny súkromie a
nikto vás nebude vyrušovať.

Supervízia môže byť
individuálna alebo
skupinová. Je dobré ak sa
počas roka tieto formy
kombinujú. Na individuálnej
máte viac času na seba a svoje
témy, na skupinovej často
objavíte, že s daným
problémom nie ste sami a
spoločne môžete aj nájsť nové
riešenia.

Individuálna supervízia je
pomáhajúci rozhovor medzi
supervízorom a vami (môže sa
dotýkať prípadu, hraníc,
pracovnej pozície, rozvoja
nových zručností, konfliktu vo
vzťahoch, začlenenia v nových
úlohách, nových rolách, práci v
tíme a pod).
Supervízor vás podporuje, aby
ste sa zorientovali v pracovných
situáciách, vytvára bezpečný
priestor pre sebareflexiu, pre
hľadanie cesty, ktorá by
najlepšie vyhovovala daným
okolnostiam.

Nezabudnite, že:
Čas strávený na supervízii je vaším bežným
pracovným časom. Účasť na supervízii si nebudete
nadrábať alebo ju musieť absolvovať vo svojom
voľnom čase. Za supervíziu platí váš zamestnávateľ.
Ako často budete absolvovať supervíziu?
V rámci projektu NP TOS bola naplánovaná
supervízia v rozsahu dve hodiny 2x do roka.
Vychádzali sme z bežnej praxe. Netreba sa teda báť,
že vám supervízia zaberie neprimerane veľa času.
Ak však cítite, že je toho aktuálne na vás veľa alebo
ste si ešte nevyčerpal/a hodiny, na ktoré máte v
rámci projektu nárok, môžete supervíziu absolvovať
aj v kratších intervaloch.

...spoločné rozhovory mi
prinášajú vnútornú pohodu. Aj
keď niekedy som už bola celkom
rozbitá a najradšej by som v
práci skončila, supervízia ma
vždy znova nakopla ...

