TISK č.TISK77

2. zasedání 35. synodu ČCE (17. – 19. září 2020)

(Komise B)
SUPERVIZE KAZATELŮ V ČCE
/zpráva koordinátora supervize/
Interní supervize kazatelů ČCE vychází z rozhodnutí 4. zasedání 31. synodu ČCE v roce 2006.
V následujících letech byla vytvořena koncepce interní supervize a někteří kazatelé a kazatelky byli
vyškoleni k supervizní práci mezi kazateli a pracovníky ČCE. Dnes se interní supervize poskytuje
na základě Supervizního programu ČCE (poslední novelizaci přijalo 3. zasedání 34. synodu ČCE),
Směrnice pro supervizi ČCE a Plánu kontinuální podpory supervizorů ČCE. Supervize je zároveň
zařazena do programu celoživotního vzdělávání a v komisi pro celoživotního vzdělávání kazatelů
zastoupena prostřednictvím koordinátora.
V rámci tohoto programu bylo v roce 2019 poskytnuto 102,5 individuálních a 20,5 hodin skupinových
supervizí. Z toho 28,5 hodin bylo placených. Ani letos o proplacení náhrady nikdo z kazatelů
a kazatelek nepožádal. Služeb supervize se v církvi využívá víc, než nabízí tento program. Jednak
prostřednictvím externí supervize, jednak prostřednictvím intervizních skupin, tedy jakýchsi
„svépomocných skupin“, či „peer skupin“, které si organizují sami kazatelé a kazatelky. Těchto skupin
minulý rok několik přibylo. Ve většině z nich jsou členy i interní supervizoři. Řada těchto skupin
navazuje na zkušenost z vikariátu, jehož součástí je také poskytování supervize. Supervize v různých
podobách a formách se tedy stává stále více součástí podpory kazatelů církve.
Protože jsme byli dotazování, zda bychom také nemohli v případě potřeby nabídnout supervizní
podporu staršovstvům a dalším skupinám dobrovolných nebo placených pracovníků v církvi, zahájili
jsme na podzim dvouletý výcvik ve skupinové supervizi. Výcviku se účastní 13 kazatelů a kazatelek,
kteří prošli prvním výcvikem. Odborným garantem a lektorem tohoto vzdělávání je PhDr. Milan
Kinkor. Výcvik bude zakončen evaluačním setkáním na konci roku 2021. Financován je z peněz, které
jsme obdrželi od HEKS na vzdělávání a které jsme v předchozích letech nevyčerpali (ve fondu
supervize z tohoto grantu zůstávalo 84 200 Kč). Zároveň jsme minulý rok na jaře zorganizovali
setkání zaměřené na reflexi naší supervizní práce. Toto setkání vede, tak jako v minulých letech,
PhDr. Jan Šikl, jeden z lektorů prvního výcviku. Druhé, podzimní setkání, na kterém jsme se
v minulých letech zaměřovali na specifická témata související s praxí kazatelů a kazatelek, se
z důvodu zahájení zmíněného dalšího výcviku neuskutečnilo.
I letošní rok jsme prezentovali náš supervizní program na supervizní konferenci organizované
Českými institutem pro supervizi. Na konferenci nás zastupovali Magdaléna Trgalová, Martina
Šeráková a Filip Šimonovský. Je to příležitost setkat se supervizory a supervizními přístupy z jiných
oblastí pomáhajících profesí.
Zájem o spolupráci a podporu v rozvoji supervize v církvi zazněl i z ekumeny, z Evangelické církve
metodistické (v letošním roce budeme mít dvoudenní supervizní program na studijním týdnu pro jejich
kazatele) a také ze Slovenska.
Organizaci supervizního programu zajišťuje tříčlenný koordinační tým, jehož členy jsou tento rok
kromě koordinátora také Magdaléna Trgalová a Ivan Ryšavý.
Další informace a materiály, které souvisejí se supervizí, jsou dostupné na webových stránkách
http://supervize.evangnet.cz/.
Jiří Weinfurter, koordinátor supervize
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