Číslo smlouvy: 2019/0093/OSS

Uherské Hradiště

Srdce Slovácká

SMLOUVA O poskytovaní SUPERVIZE
- podpory nezávislým kvalifikovaným odborníkem pro pracovníky odboru sociálních
služeb, oddělení sociálně právní ochrany dětí a vedoucí pracovníky
Smluvní strany
Název:
Sídlo:
Zastoupeno:

IČ:

DIČ:
bankovní spojení:

Město Uherské Hradiště
Masarykovo nám. 19, 686 01 Uherské Hradiště
Ing. Stanislav Blaha, starosta
K podpisu této smlouvy je na základě vnitrního předpisu oprávněna vedoucí
odboru sociálních služeb
PhDr. Petra Karlíková
telefon: +420 572 525 770
e-mail: petra.karlikova@mesto-uh.cz
00291471
CZ00291471
19-1543078319/0800

na straně jedné
(dále jen objednatel)

Název/jméno, příjmení Mgr. Zuzana Faldynová
Adresa:
J. Beka 4, Olomouc, 77900
Korespondenční adresa: Boleslavova 20, Olomouc, 779 00
telefon: +420 604 969 663
e-mail: zuzidyn@email.cz
IČ:
73924571 (neplátce DPH)
na straně druhé
(dále jen supervizor)
I. Předmět smlouvy
Supervizor se zavazuje poskytovat manažerskou supervizi pro vedoucí oddělení SPOD a vedoucí
odboru sociálních služeb objednatele a případovou supervizi pracovníkům - sociálním
pracovníkům oddělení sociálně právní ochrany dětí (dále jen SPOD). Manažerská supervize je
poskytována za účelem rozvoje koučovacích a manažerských dovednosti, se zaměřením na
procesy a způsoby řízení. Supervize případová je poskytována formou osobní interakce za účelem
sdíleni poznatků z řešených případů, oceňování/hodnocení profesionálních kompetencí a
poskytování zpětné vazby, se zaměřením na rozvoj schopnosti reflexe a sebereflexe pracovníka
s konečným cílem zkvalitnit a zefektivnit péči o klienta.
Při realizaci supervize budou obě smluvní strany respektovat princip trojstranného kontraktu
(objednatel, tým pracovníků, supervizor) a obsah jednotlivých setkání bude vycházet z potřeb a
žádostí konkrétních pracovníků.
Supervize bude pracovníkům objednatele poskytována jako podpůrný prostředek ke zvládání
emočního tlaku, s nímž se pracovníci při přímé práci s klienty setkávají, ke zvládáni zátěže
pracovníků z nevyjasněných mezilidských a pracovních vztahů na pracovišti, případně jiných
zatěžujících faktorů souvisejících s výkonem práce v organizaci.
Supervize bude realizovaná dle potřeby, nejméně 4x ročně v termínu sjednaném mezi
supervizorem a vedoucí oddělení SPOD. Konkrétní termíny budou dohodnuty ústně telefonicky či
písemně e-mailem.
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5.

Pokud se objednatel a supervizor nedomluví jinak, supervize bude realizovaná na adrese
Protzkarova 33, Uherské Hradiště v zasedací místnosti ve 3. patře, č. 324.

6.

Kontaktními pracovníky objednatele jsou:
vedoucí oddělení SPOD: Mgr. Vladimíra Havlíková
telefon: 572 525 760
e-mail: vladimira.havlikova@mesto-uh.cz
a vedoucí odboru sociálních služeb: PhDr. Petra Karlíková
telefon: 572 525 770
e-mail: petra.karlikova@mesto-uh.cz
li. Práva a povinností smluvních stran

Práva a povinnosti Supervizora
1. Supervizor se zavazuje doložit objednateli doklady o své odborné způsobilosti.
2. Supervizor se zavazuje zachovávat mlčenlivost ve všech věcech, které budou obsahem setkání ve
směru ke třetím osobám.
3. Supervizor vyjednává se skupinou pracovníků nebo s jednotlivými pracovníky kontrakt (směr, cíl,
výstup ze supervize) a po naplnění kontraktu ho společně hodnotí.
4. Písemný výstup ze supervize není požadován. Je podepisována prezenční listina účastníků.
Práva a povinnosti Objednatele
1. Objednatel se zavazuje ke spolupráci potřebné k realizaci supervize a k zajištěni prostorových,
časových a materiálních podmínek, zajistí místnost, kde nebude průběh supervize narušen, flipchart, fixy a papíry.
2. Objednatel pověřuje vedoucí oddělení SPOD jako osobu odpovědnou za organizační zajištění
supervize (sjednání termínu, zajištění účasti pracovníků, zajištění prostorových, časových a
materiálních podmínek).
3. Objednatel se zavazuje umožnit pracovníkům účast na supervizi v jejich pracovní době ve výše
uvedeném rozsahu. Supervize je vnímána jako součást náplně práce.
4 Objednatel má právo vyžadovat písemné potvrzení o konání supervize pro potřebu evidence
uskutečněných supervizi.
5. Objednatel se zavazuje dodržovat sjednaná pravidla bezpečného prostoru a metod supervizni
práce a nepoužívat výstupy ze supervizních setkání k jakýmkoliv formám sankcí vůči
supervidovaným pracovníkům.
Cena
1.
2.
3.

Objednatel se zavazuje uhradit cenu za realizovanou supervizi ve výši 1400 Kč/60 minut.
K částce za supervizni hodinu bude účtováno cestovné supervizora.
Za realizovanou supervizi je považována i taková, která nebyla ze strany objednatele nejméně den
předem omluvena.
IV. Ostatní ujednání

1.

Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemně na základě vzájemné dohody smluvních stran
s výjimkou ustanovení článku I. odstavce 4., který lze měnit ústní dohodou smluvních stran.
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích:
a) Objednatel
b) Supervizor
3. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to od 1.3. 2019 do 31. 12. 2019. Smlouvaje ukončena
uplynutím lhůty.
4: Tuto smlouvu je možné ukončit dohodou smluvních stran,
5. Smlouvu mohou obě smluvní strany rovněž vypovědět písemnou výpovědí. Výpovědní lhůta činí 30
dnů a začíná běžet dnem, kdy byla výpověď druhé straně doručena nebo dnem, který smluvní
strana ve výpovědi oznámí.
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Doložka podle ustanovení § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu
s vnitrním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1526/89/RM/2018, ze dne
08.10.2018.
Supervizor bere na vědomí, že tato smlouva a případně i její budoucí dodatky mohou být objednatelem
uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv {zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o
registru smluv"), neboť objednatel je mj. povinným subjektem dle citovaného zákona. Pro tyto případy je
supervizor povinen objednatele písemně upozornit na případné obchodní tajemství a jiné chráněné údaje
vyplývající z této smlouvy, případně i jejich budoucích dodatků, které budou následně objednatelem v
uveřejňovaném textu anonymizovány.

Datum podpisu:

15. 02. 2019

PhDr. Petra Karlíková
vedoucí odboru sociálních služeb
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Datum podpisu:
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Mgr. Zuzana Faldyfiová
supervizor
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