Mgr. Markéta VACULOVÁ – supervize / koučing, metodické konzultace k SQSS, poradenství.

Cenová nabídka:
SUPERVIZE pro sociální, školská a zdravotnická zařízení
+ Metodických služeb v oblasti kvality sociální péče
Dovoluji si Vás oslovit s nabídkami profesionální podpory pro Vaše zaměstnance.

1) Nabídka č. 1 – Koučing a SUPERVIZE individuální,
týmové / skupinové, případové, aj.
Supervize je doporučovaná jako pomůcka pro zvýšení kvality služby a zajištění spokojenosti a
stability týmu. V sociálních službách, dle připravované novely zákona o sociálních službách by
měla být povinná. Pokud již skupinové supervize ve Vašem zařízení pro zaměstnance máte,
doporučuji Vám pro doplnění supervize individuální nebo koučing.
SUPERVIZI /koučing/ vedu těmito přístupy:
- dle běžných postupů pro koučing a supervizi a dle zakázky organizace.
- dále také:
: systemicky - na řešení orientovaný směr
: přístupem orientovaným na člověka
Supervize poskytuji individuální (může být i koučing) a skupinové. Ve skupinách preferuji od 2
osob do max. 14 účastníků (ideální počet je do 8 účastníků).
Vzdělání pro supervizi mám následující:
: 160 hod. koučovací výcvik Mindset coach
: 250 hod. výcvik v poradenství a supervizi
: 380 hod. sebezkušenostní výcvik v přístupu orientovaném na člověka.
: 450 hod. systemická supervize a koučing
(rozestudovaný další výcvik /systemický supervizní a koučovací/, bude ukončen v 2019, potvrzení
mám na 150 hod., absolvováno mám 450 hod.)
Se supervizemi mám tyto zkušenosti:
: roky 2013 - 2015 vedení supervizí studentů Ostravské univerzity, fakulty sociálních studií
(supervize případové a vzdělávací).
: roky 2014 - 2018 vedení supervizí v PS, OA, DS, DZR, DOZP a CHB (supervize individuální,
skupinové / týmové, případové, supervize organizace).
Pracovní zkušenosti:
: 1996 - 2002 - psychoterapeutická sestra v psychiatrické léčebně Kroměříž
: 2002 - 2015 práce v sociálních službách ve Zlínském a Moravskoslezském kraji
- sociální pracovník v PS, vrchní sestra v DOZP, vedoucí sociálně-zdravotního oddělení v DOZP,
terénní sociální pracovník v SAS, pedagog-učitelka na SŠ, metodik standardů kvality a IP +
metodik vykazování na zdravotní pojišťovny (pro DZR, DS, DOZP),
vedoucí sociálního oddělení v DS a DZR, všeobecná sestra v DS a DZR, lektor, VŠ vyučující.
: 2016 – 2017 - vedoucí pečovatelské služby + sociální pracovník,
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a dále metodik standardů kvality a IP + metodik vykazování na zdravotní pojišťovny, lektor,
terapeut, supervizor.
: 2018 – Odborný pracovník pro standardizaci strategie podpory osob s atypickým chováním
+ supervizor, metodik, lektor, kouč.

Cena za supervize:
: 500 – 1500 Kč / 60 min. dle vzájemné domluvy + cena za dopravu dle vzájemné dohody.

2) Nabídka č. 2 – Metodické služby v oblasti kvality sociálních služeb
- oblast sociální a zdravotní
A) sociální úsek:
- pomoc s tvorbou standardů kvality a příslušných metodik nebo jejich aktualizace
a kontrola, zda odpovídají požadavkům inspekcí kvality.
- vedení plánu potřeb jednotlivých klientů ve spolupráci s jejich klíčovými pracovníky
- pomoc s tvorbou individuálních plánů + metodické vedení a kontroly
- vykazování péče ; průběžné školení týmu ve vedení IP a PP
B) aktivizační úsek:
- metodické vedení aktivit klientů (v oblasti tréninků paměti a kognitivní rehabilitace, reminiscence
a biografie, validace
C) zdravotní úsek:
- vykazování na zdravotní pojišťovny
KVALIFIKACE pro METODICKOU činnost:
: 18 letá praxe na zdravotním i sociálním úseku v sociálních službách
(z toho 8 let pozice vedoucí sociálního nebo zdravotního odd.)
: pomoc s úpravami SQSS (zvláště 1,2,5,7,12,14,15) a metodik kvality po inspekci kvality
sociálních služeb - 4 zařízení (reference lze doložit)
: zavádění SQSS (standardů kvality sociálních služeb) - 4 zařízení (reference lze doložit)
: metodická podpora při vykazování na zdravotní pojišťovny - 4 zařízení
: zavádění zdravotních standardů - 2 zařízení
: doporučení od inspektorů kvality (lze doložit).
: v roce 2015-2016 člen pracovní skupiny pro aktualizaci a připomínkování novely zákona o
sociálních službách a v roce 2016-2017 člen skupiny pro tvorbu etického kodexu (prac. skupina
MPSV).
CENA metodické podpory:
300 – 600 Kč / 60 min. dle vzájemné domluvy + cena za dopravu dle vzájemné dohody.

V Ostravě, dne 6. 1. 2019
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PODROBNÉ CENOVÉ A ČASOVÉ PODMÍNKY

SUPERVIZE a METODICKÝCH KONZULTACÍ:
Podmínky supervize - cena:
Individuální supervize poskytuji za cenu 500 – 1000 Kč / 60 min., skupinové supervize
poskytuji dle velikosti skupiny od 600 Kč - 1500 Kč / 60 min./ celá skupina.
(Příklad domluvy ceny. Cena za skupinu od 2 - 4 osob je 600 – 800 Kč / 60 min. / celá skupina, 5 8 osob za 700 – 1000 Kč / 60 min. / celá skupina, 9 - 12 osob za 800 – 1200 Kč / 60 min. / celá
skupina, od 14 do 20 osob je cena 1000 – 1500 Kč / 60 min. / celá skupina.)
Ideální počet osob pro skupinovou/týmovou supervizi je ale max. 8 osob.
Dále si počítám cestovní náhrady 3 Kč/1 Km NEBO dle vzájemné domluvy.
CELKOVÁ CENA JE VŽDY STANOVENA PO VZÁJEMNÉ DOHODĚ, jsem ochotná se
domluvit na oboustranně výhodných podmínkách.
Podmínky - délka trvání supervizí:
Ideální délka trvání individuální supervize je 1 - 3 hod., u skupinové/týmové supervize je
ideální délka 2 - 6 hod.
Pokud bude čas konání supervize v odpoledních až večerních hodinách nebo v brzkých ranních
hodinách + místo konání supervize bude do 30 Km od místa bydliště, jsem ochotná přijet i na 2
supervizní hodiny. Nad 30 Km a zvláště při supervizi uprostřed dne, požaduji minimální délku
zakázky 4 - 8 hodin (lze realizovat na jednom nebo na více pracovištích).
Supervize poskytuji dle zakázky supervidovaných (nebo dle potřeb organizace). Pracuji
převážně přístupem orientovaným na člověka a systemicky (na řešení orientovaný přístup).
Podmínky METODICKÉ KONZULTACE - cena:
Cena za úvodní metodickou konzultaci k SQSS, v minimálním rozsahu 2 - 8 hod., je 600
Kč/hod. V rámci této konzultace se domluvíme na formě a rozsahu spolupráce (zjistíme, zda je
potřeba něco ve vašich SQSS změnit a jak by mohla být spolupráce rozsáhlá).
Další konzultace poskytuji obvykle za 300 – 500 Kč/hod. / dle stylu práce.
Spolupráce většinou dle volby většiny služeb, probíhá následovně:
a) probíhají osobní konzultace s týmem pro vydefinování potřeb v SQSS;
nebo pošlete Vaše standardy
b) v kanceláři doma SQSS opřipomínkuji (vepíšu barevné poznámky) a následně Vám podněty
zašlu zpět;
c) dle Vaší volby po cca. 2 - 4 opřipomínkovaných SQSS mohou následovat osobní konzultace
s týmem + další návazná práce;
d) je-li potřeba (a toto je oblíbené), konzultuji s pečovatelkami jejich IP a nastavujeme úpravy.
Lze i poskytnout školení k praktickému vedení IP.
VŠE BUDE ZÁLEŽET NA VAŠÍ PŘEDSTAVĚ a naší vzájemné domluvě o stylu spolupráce.
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