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Program stáže ve SPONDEA, o.p.s. 

 

Stážista si může zvolit profilaci zaměřenou buď na práci v Centru rodinného poradenství (CRP) 

nebo v Intervenčním centru pro osoby ohrožené domácím násilím a nebezpečným 

pronásledováním (IC), popřípadě kombinovanou stáž v obou centrech. Dále může absolvovat 

jednotlivé aktivity s přihlédnutím ke svému studijnímu zaměření, tedy konzultovat či být u 

náslechu práce sociální pracovnice či psychologa, v intervenčním centru i právníka.  

 

 

Obecná část, společná pro stáž v CRP a IC 

 

 Představení organizace (organizační struktura, orientace v jednotlivých sociálních 

službách, pracovní pozice, etický kodex, metodiky a standardy kvality, kultura organizace). 

 Systém řízení, legislativa, mezioborová spolupráce, personální řízení, systém financování. 

 

Centrum rodinného poradenství 

 

 Uvedení do způsobu práce v CRP - zásady poskytování krizové intervence (KI), sociálně 

právní a psychologické poradenství, formy poskytování služby (osobně, po telefonu, 

prostřednictvím emailu), komunikace s institucemi. 

 Specifika práce s různými tématy (CAN, sebepoškozování, úzkostné a depresivní stavy u 

dětí a dospívajících, vztahové problémy, výchovné poradenství, rodiny v rozvodovém 

konfliktu). 

 Rozbor kazuistik (představení, řešení zadaných úkolů, etická dilemata, revize). 

 Příprava na aktivní náslechy u konzultací - nastavení pravidel a role stážisty při náslechu, 

představení průběhu konzultace (oslovení ze strany klienta nebo instituce, objednání, první 

konzultace, zakázka, individuální plánování, další konzultace, uzavírání kontaktu). 

 Náslechy na konzultacích, náslechy telefonátů, emailů 

 Doplňkové služby: rodinná mediace, asistované kontakty a asistovaná předávání, rodinná 

terapie (smysl služeb, průběh, psychologické aspekty, kazuistické příklady z praxe). 

 Programy primární prevence rizikového chování na školách. 

 

Intervenční centrum 

 

 Zásady poskytování krizové intervence osobám ohroženým domácím násilím a 

nebezpečným pronásledováním. 

 Orientace v problematice domácího násilí, sestavení bezpečnostního plánu, mapování míry 

rizika ohrožení ve vztazích nebo společné domácnosti. 

 Seznámení se způsoby práce v IC – práce s klienty po vykázání, práce s nízkoprahovými 

klienty, s klienty ohroženými stalkingem, sepisy předběžných opatření. 

 Legislativní otázky z oblasti domácího násilí, uvedení do problematiky domácího násilí, 

„vykázání“. 

 Náslechy na konzultacích, reflexe, rozbory kazuistik. 
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