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Moje pracovní zkušenosti

Od roku 2006 pracuji v sociálních službách jako pracovní poradce, terénní sociální pracovník a od roku 2015
jako vedoucí dvou týmů. Můj tým získal ocenění ČASovaná bota v kategorii Tým roku 2016. Mám i dvouletou
zkušenost s působením ve státní správě na Úřadu vlády v Agentuře pro sociální začleňování. V současné době
jsem také členem lektorského týmu organizace Diogen, z.ú., zaměřené na vzdělávací, výzkumnou a publikační
činnost.

Další odborné zkušenosti a vzdělání

Jsem absolventem oborů sociální patologie a prevence a sociální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity
Hradec Králové. Poté jsem se ve vzdělávání soustředil především na svůj další odborný rozvoj v oblasti sociální
práce. 

Mám  za  sebou  roční  sebezkušenostní  výcvik  v  kontaktní  práci  České  asociace  streetwork  a  řadu  kurzů
zaměřených  na  oblast  komunikace  s  klienty  a  klientkami,  podporu  jejich  silných  stránek,  integraci  cizinců,
krizovou intervenci, řízení lidských zdrojů a supervizi.

Moje supervizní zkušenost

Pod  pravidelnou  supervizí  pracuji  od  roku  2006  a  mám  jako  supervidovaný  zkušenost  jak  se  supervizí
individuální případovou, tak se supervizí řízení i supervizí týmovou.

V současné době jsem supervizorem ve  výcviku  –  Výcvik  Případové  supervize  Remedium,  realizovaný ve
spolupráci s Evangelickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v souladu se standardy Evropské asociace
pro supervizi a koučování (EASC). Supervizi poskytuji s odbornou podporou zkušeného supervizora/mentora.

Můj supervizní styl

Supervizi  považuji  především  za  bezpečný  a  respektující  prostor,  kde  supervidovaný  může  s  podporou
supervizora poznávat, udržovat a opravovat své „pracovní nástroje“, zlepšovat se v zacházení s nimi a nalézat
nástroje nové. Při své práci se proto snažím spolu se supervidovaným a zadavatelem takový prostor vytvářet.

Vycházím z hodnot, kterými jsou rozvoj, nadhled, zodpovědnost, spolupráce a respekt. Za svou silnou
stránku považuji to, že se umím podívat na věci z mnoha úhlů a tento pohled umožnit i ostatním.

Individuální případovou supervizi nabízím především pracovníkům a pracovnicím pomáhajících profesí,
ale rád si rozšířím obzory i mimo tuto oblast.
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