
 
 

Pozvánka k účasti na balintovských skupinách  
otevřená skupina  

 
Dovolte, abych Vás pozvala do supervizní skupiny, kterou nyní nově otevírám pro pracovníky terénních 
sociálních služeb s cílovou skupinou senioři a lidé s postižením. 

Skupina je určena pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách z různých organizací. 
Balintovská skupina je technika supervizní práce, kdy se pracuje s případy (příběhy, kazuistikami 
klientů). Je rozšiřováno a podporováno zejména vnímání kontextu životní situace klienta pracovníkem, 
jsou podněcovány nové možnosti práce s ním, pracovník díky pohledu ostatních rozšiřuje své 
schopnosti sebereflexe a reflexe vztahu s klientem. Tím supervize přispívá ke zvýšení kvality péče, 
udržení angažovanosti pracovníků k práci a navyšování jejich profesionality. 

Organizační informace: 

ü Skupina bude mít 5 – 10 členů. Bude otevřená a mohou se jí tak účastnit také noví zájemci. 
ü Témata setkání: Případy přinášejí účastníci z pracovního života. Volba případu, na kterých budeme 

pracovat proběhne dohodou v úvodu každého setkání. 
ü Technika práce: Balintovská skupina.  
ü Realizujeme 8 setkání, každé v rozsahu 3 hodiny, s frekvencí cca 1x/měsíc. V rámci jednoho 

setkání mohou být supervidovány až 3 případy.  
ü Termíny: První termín je stanoven na 28. 5. 2019 od 9:00 do 12:00 hod. Další termíny budou 

dojednávány operativně s ohledem na možnosti aktuálně přihlášených účastníků.  
ü Účastníkům bude v případě zájmu vystaveno potvrzení o absolvování skupinové supervize. 

Místo konání: 

ü Místo konání se bude lišit dle aktuálního počtu přihlášených účastníků: 
o Skupina do 7 účastníků: Nádražní 1088, Frýdek. 
o Skupina nad 7 účastníků: místo bude dojednáno v rámci Frýdku-Místku operativně. 
o Místo prvního setkání bude stanoveno po termínu přihlášení (tj. po 10. 5. 2019). 

Podmínky účasti ve skupině: 

ü Účast ve skupině je možná jen po předchozím písemném přihlášení (viz email níže). 
ü Účastníci nejsou se supervizorkou ani mezi sebou v soukromém vztahu a nejsou přímými kolegy 

v rámci jedné organizace. 
ü Dodržování pravidel supervize – zejména mlčenlivosti a anonymity klientů, ale také dalších, která 

jsou společně dojednána v rámci prvního setkání. 

Cena: 

ü 300 Kč na osobu a setkání 
ü Platba v hotovosti na místě 

Bližší informace a přihlášení: 

Kontaktujte mě prosím na níže uvedený email nebo telefon. Do první skupiny se můžete písemně přihlásit 
nejpozději do 10. 5. 2019 prostřednictvím emailu. Pokud se chcete přihlásit na některé z dalších setkání 
kontaktujte mě a budete pozváni v nejbližším možném termínu.  
Do označení emailu uveďte „Balintovská skupina“ do textu dále prosím své jméno, příjmení, pracovní pozici, 
email a telefonický kontakt. Tyto informace nebudou dále nikde šířeny. 

Kontakty:   

Bc. Pavlína Fejkusová, DiS.   email: vlnka@f-m.cz   tel.:  606 725 114 


