KONTAKT A CENÍK SLUŽEB
Bc. Pavel VÍTEK
Kouč, supervizor, poradce, lektor
IČ: 13707477
Tel.: +420 777 800 346, 739 444 839
Email: pv.vitek@seznam.cz, pavel.vitek@dalet.cz
Skype: pv.vitek
www.pavel-vitek.cz
Člen týmu Dalet.
Člen České asociace pro psychoterapii (ČAP). Psychoterapeut a supervizor v seznamu ČAP.

KOUČOVÁNÍ
Individuální koučování, práce s jedním koučem
Individuální koučování, práce se dvěma kouči současně
Koučování s týmy, práce s jedním koučem, max. 5 účastníků (3-5 hod.)
Koučování s týmy, práce ve dvojici koučů, max. 12 účastníků (setkání 3-5 hod.)

3.500 Kč/hod.
4.700 Kč/hod.
5.500 Kč/hod.
7.000 Kč/hod.

KOUČOVÁNÍ pro management organizací v pomáhajících profesích
Tuto cenu dotujeme a podporujeme tak rozvoj pomáhajících profesí.
Individuální koučování, práce s jedním koučem
Individuální koučování, práce se dvěma kouči současně
Koučování týmů, práce s jedním koučem, max. 5 účastníků (3-5 hod.)

1.000 Kč/hod.
1.500 Kč/hod.
1.500 Kč/hod.

Koučování týmů, práce ve dvojici koučů, max. 12 účastníků (setkání 3-5 hod.)

2.500 Kč/hod.

SUPERVIZE
Individuální supervize v působišti supervizora
Skupinová supervize (do 10 účastníků, 1 supervizor) v působišti supervizora

1.000 Kč/hod.
1.300 Kč/hod.

Skupinová supervize (11 - 20 účastníků, 2 supervizoři) v působišti supervizora
2.600 Kč/hod
Při práci mimo působiště supervizora se k ceně vždy připočítává cestovné, které je tvořeno součtem
cestovních náhrad a náhrady za čas strávený na cestě. Cestovní náhrady jsou: 6 Kč x počet km z bydliště
(bez ohledu na použitý dopravní prostředek). Náhrada za čas strávený na cestě je: 500 Kč/hod strávenou
na cestě (v případě jízdy autem počítáno podle Google maps od bydliště, v případě jízdy veřejnou
dopravou počítáno podle platného jízdního řádu). Působiště: Olomouc, Přerov.

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ
Individuální konzultace
Párové a rodinné konzultace
Poradenství pro lidi v obtížné sociální situaci (např. nezaměstnanost)

500 Kč/45-50 min.
700 Kč/60 min
od 300 Kč

LEKTORSKÁ ČINNOST
Lektorování v tématech: Přístup zaměřený na řešení (včetně jeho aplikace v
různých oblastech), Hostleadership, Supervize, Koučování (SF coaching, Brief
coaching) a další dle dolmuvy s konkrétním zadavatelem.

700-1.500 Kč/45 min.

Vždy s klienty domlouvám konkrétní podmínky na prvním osobním setkání.
Platnost od: 29.5.2017

