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NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ MENTORŮ APK,
REALIZACE SUPERVIZÍV RÁMCI PROJEKTU APK
Společnost
TRIVIS na základě několikaletých zkušeností se vzděláváním APK
a jejich mentorů získaných v projektu ESF OP LZZ Asistent prevence kriminality
realizovaným Odborem prevence kriminality MVČR v letech 2012 - 2014 a v řadě dalších
projektů APK financovaných ze státního rozpočtu na úrovni jednotlivých měst ČR nabízí
:
VZDĚLÁVÁNÍ
MENTORŮ
APK
A
REALIZACI
SUPERVIZÍ
DLE METODIKY VÝBĚRU, PŘÍPRAVY A ČINNOSTI ASISTENTŮ PREVENCE
KRIMINALITY.
Vzdělávání Mentorů dle Metodiky výběru, přípravy a činnosti APK vydanou
Ministerstvem vnitra (2 denní školení, 2 x 8 hod.).
Hlavní přínos vzdělávání mentorů je možno hodnotit vedle oblasti etické, profesní
a hodnotové především v pozitivním působení, rozvoji schopností, vědomostí, dovedností
mentorů a jejich účinném vedení APK.
Podpůrnou funkci lze spatřovat v oblasti spoluodpovědnosti obou zúčastněných stran – plnění
pracovních úkolů v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku, ve sdílení, podpoře a posilování
pracovního odhodlánía zvládání zátěžových situací.
Cíle vzdělávání:
 získání mentorů pro sebevzdělávání, vedení a výchovu APK
 rozvoj osobnostních kvalit a profesních dovedností
 upevňování vzájemných vztahů napříč subjekty prevence v obci
 společné hledání a nacházení optimálních/reálných řešení
 poskytování zpětné vazby a potvrzení správnosti rozhodnutí
 hledání a uplatňovánínových metod a forem práce
 zvyšování odborné způsobilosti a profesních kompetencí
 předávání zkušeností dobré a i jiné praxe
 minimalizace profesních selhání
 zvládání cílů projektu cestou naplňování konkrétních kroků

Termín a místo školení: dle požadavků objednatele (obvykle ve městě, resp. prostorách
objednatele).
Cena: 12 000 Kč (zahrnuje veškeré náklady dodavatele dle metodických doporučení MVČR
pro rok 2020 – část C1).
Realizace Supervizí dle Metodiky výběru, přípravy a činnosti APK vydanou
Ministerstvem vnitra (po 3. a 6. měsíci zaměstnání a běhu projektu, 2 x 8 hod.).
Supervize je realizována individuální metodou především s využitím neformálního,
proaktivního rozhovoru, založeného na zásadách dialogu, jehož společným jmenovatelem
je respekt druhého.
Supervizor poskytuje mentorům a APK široké možnosti osobnostního a profesního růstu,
založeném na společném definování konkrétních rolí, pravidel, požadavků a očekávání.
Úvodní část supervize je zaměřena na zhodnocení stávajícího stavu a hodnoceníjednotlivých
APK za přítomnosti pouze mentora.
Následuje společná supervize obou cílových skupin, coby zdroj informací a podnětů
k následnému řešení a především prostor pro dlouhodobé povzbuzení/motivaci každého
účastníka.
Závěrem jsou pouze s mentorem probírány aktuální požadavky, výzvy, případně „třecí
plochy“ ve vztazích, postupu zvládání obtížně zvladatelných, závislých a společensky
nepřizpůsobivých jedinců včetně v závěru stanovením konkrétních výstupů/úkolů/priorit.
Supervize probí
há za využití aktivizačních metod a učení se ze zkušeností ostatních APK
a mentorů, včetně situačních a diskusních metod (rozborové metody, metody konfliktních
situací,cílených otázek).
Smyslem supervize je vlastní definice obsahu a priorit, zhodnocení stávajícího stavu,
vyjádření očekávání (vždy založeném na vzájemné podpoře, vcítění a neodsuzování)
a definováním nových cílů.
Účastníky této aktivity je supervize oboustranně vnímána jako součást profesního růstu;
důvěrná, vstřícná a obohacující zkušenost založená na respektování daných skutečností.
S využitím jiného úhlu pohledu, kladením otázek se daří lépe pojmenovat příčiny stávajícího
stavu, porozumět okolnostem, nastartovat tvořivé myšlení a rozvíjet nové úhly pohledu včetně
nacházenínových řešení.
Za pozitivní výstup supervizí lze spatřovat mj. i rozvoj kompetencí nejen v oblasti profesní,
ale i osobnostní(zvýšené sebevědomí, komunikační dovednosti, oblast vedení, řízení apod.)
v závislosti na aktuální úrovni schopností a limitů okolností,v rámci kterých působí.
Termín a místo realizace supervizí: dle požadavků objednatele (obvykle ve městě,
resp. prostorách objednatele).
Cena: 12 000 Kč (cena 1 supervize - 6 000 Kč, zahrnuje veškeré náklady dodavatele
dle metodických doporučení MVČR pro rok 2020 – část C1).
Na spolupráci s Vámi se těší
Mgr. Kateřina Poludová, DiS.
Manažer vzdělávání dospělých
GSM: +420 724 936 106
email: poludova@trivis.cz.

