Sociālajiem darbiniekiem
no

04.09

Supervīzijas cikls sociālajiem darbiniekiem. No 4.septembra

Mācību datums: 03.09.2019

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Mērķa auditorija: sociālo dienestu darbinieki

Cena: 194.81 €

Norises laiks: Pirmā tikšanās reize 2019. gada 4. septembrī plkst. 10.00 – 13.30. Kopā 7 sesijas, katra 3 stundas: 4. un

25. septembrī, 16. oktobrī, 6., 27. novembrī, 2 dienas decembrī plkst. 10.00 - 13.30
Supervīzijas redzējums:

●

Supervīzija ir droša, strukturēta vide, kurā speciālistiem iespējams atklāt profesionālās grūtības, apzināties personīgās
vērtības, ieraudzīt savus resursus un iespējamos risinājumus izvirzīto mērķu sasniegšanai.

●

Supervīzijas tiek vadītas ar cieņu pret katra dalībnieka unikalitāti, vērtībām, pieredzi un redzējumu viņa profesionālajā
darbībā.

Grupas supervīzijas pakalpojuma mērķi: Uzlabot sociālo darbinieku profesionālo kompetenci un sniegt viņiem psiholoģisko

atbalstu, lai paaugstinātu darba kvalitāti un uzlabotu saskarsmes prasmes ar klientiem, tādējādi mazinot darbinieku
izdegšanas risku.
Supervizors: Anita Ozoliņa, sertificēta supervizore no 2008. gada. Kopā novadīti vairāk kā 90 grupu un komandu

supervīziju sesiju cikli, kā arī 220 individuālās supervīzijas. Esmu strādājusi kā eksperts, sociālā darba (novadu sociālajos
dienestos) jautājumos, ES projekta „Sociālo pakalpojumu sniedzēju kvalitātes novērtējuma metodikas izstrāde, validācija un
ieviešana” (2010.g.-2012.g.) Savu profesionālo pieredzi guvusi, strādājot Valmieras pašvaldības sociālajā dienestā (sociālā
darbiniece, sociālā dienesta vadītājas vietniece), vēlāk Valmieras rajona padomes Sociālo un medicīnas lietu daļas vadītāja.
Nodarbību laiks: plkst. 10.00 – 13.30, Rīgā, Biķernieku ielā 4.

Jābrauc ar 14., 17. trolejbusu no Centra līdz pieturai “Struktoru iela”.
Supervīzijas dalībnieki saņem Latvijas Pašvaldību mācību centra apliecību.
Dalības maksa par vienu dienu: EUR 23,00 + PVN. Kopā ar PVN - EUR 27,83.
Dalības maksa kopā ar PVN - EUR 194,81.
Apmaksu var veikt gan skaidrā naudā, gan ar pārskaitījumu uz SEB banku. Norēķinu konts Nr.LV95 UNLA 0034 1065 7310 0,
bankas kods UNLALV2X.
Lūgums, ja maksa par kursiem tiek veikta ar pārskaitījumu, tajā minēt pilnu rēķina numuru un ierodoties mācību centrā
uzrādīt pārskaitījuma kopiju.
Lūdzam Jūs iepriekš pieteikt savu dalību supervīzijās:
●

aizpildot pieteikuma anketu;

Dal?ties
●

rakstot e-pastā: lpmc@lpmc.lv

●

vai zvanot pa tālruņiem: 67551217, 67552252, mob.tel. 29111659

