Pravidla odborné stáže ve SPONDEA, z.ú.
Zájemcům o stáž nabízíme rozšířený pohled na odbornou práci s dětmi, dospívajícími a jejich
rodinami v obtížných životních situacích (např. traumatická událost, školní a výchovné problémy,
úzkost, deprese, sebepoškozování, rozvod v rodině). Další oblastí, kterou přiblížíme stážistům, je
práce s lidmi ohroženými domácím násilím a nebezpečným pronásledováním.
Cílová skupina:
Stáž je určena především studentům prezenčního a kombinovaného typu studia na vysokých
školách z oborů sociální pedagogika, sociální práce, psychologie, právo a studentům vyšších
odborných škol sociálně-právních. Stáž mohou rovněž využít pracovníci v pomáhajících profesích.
Organizace nabízí krátkodobé stáže (max. 20 hodin), popřípadě nabízí také možnost konzultací k
seminárním, bakalářským nebo diplomovým pracím.
Realizace stáže probíhá v následujícím rámci:
1. Vstupní rozhovor
Se zájemcem o stáž proběhne vstupní pohovor, na jehož základě je pak se stážistou buď zahájena
další spolupráce, nebo je vyrozuměn o tom, že stáž ve SPONDEA není možná.
Vstupní pohovor se zájemcem o stáž probíhá za přítomnosti metodické vedoucí, popř. s přizváním
vedoucí jedné ze sociálních služeb. Před rozhovorem vyplní zájemce o stáž krátký dotazník, který
bude následně při pohovoru předmětem diskuze. Během pohovoru se zjišťuje zejména motivace a
očekávání zájemce, jeho dosavadní praxe a zkušenosti s cílovou skupinou.
Stážista musí být starší 18 let a projevit motivaci pro práci s cílovou skupinou. Výhodou jsou
zkušenosti v oblasti práce s dětmi a dospívajícími, není to však podmínkou k vykonávání stáže.
2. Uzavření smlouvy
Se stážistou, který byl vybrán v rámci výběrového řízení, proběhne schůzka, během níž je
dohodnuta konkrétní forma spolupráce a je podepsána smlouva o stáži. V případě potřeby se
dojednává také uzavření smlouvy se školou. Konkrétní forma spolupráce se odvíjí od podmínek
poskytovatele stáže a časových možností stážisty. Během této schůzky je stanoveno, v jakém
rozsahu bude stážista svoji stáž vykonávat.
Konkrétní rozsah spolupráce a časová dotace stáže jsou definovány ve smlouvě spolu s datem
započetí a ukončení stáže. Podepsaná smlouva je uložena v dokumentaci o stážích. Rozsah stáže
definovaný ve smlouvě je pro stážistu závazný.
Spolu se smlouvou podepisuje stážista i Etický kodex organizace SPONDEA.
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Maximální délka stáže činí 20 hodin, po domluvě je možné absolvovat stáž průběžně během roku,
není podmínkou absolvovat stáž ve dnech za sebou jdoucích. Konečný počet hodin pro
individuální stáž a případné výjimky budou určeny na základě domluvy zájemce a organizace
s přihlédnutím k potřebám obou subjektů.
3. Průběh
Stážistovi je určen garant stáže, kterým je obvykle vedoucí služeb nebo jím pověřená osoba.
Garant stáže zajišťuje náplň stáže, přiděluje stážistovi úkoly a pravidelně se stážistou konzultuje
průběh stáže. Na garanta stáže se může stážista obracet s dotazy a připomínkami.
4. Ukončení
Stáž v organizaci SPONDEA je ukončena závěrečným rozhovorem, jehož cílem je především
zhodnotit průběh stáže (přínos, zpětná vazba, doporučení) samotným stážistou i pracovníky
organizace, kteří se na stáži podíleli. V případě zájmu stážisty vystaví zástupce ředitelky nebo
vedoucí center osvědčení o absolvování stáže s termínem, ve kterém stáž probíhala, s časovou
dotací stáže.
5. Finanční podmínky
Odborná stáž v organizaci SPONDEA je zpoplatněná. Cena pro studenty a nezaměstnané
absolventy je 50 Kč/hodina, pro pracující 100 Kč/hodina. V případě jednorázových konzultací za
účelem zpracování výzkumu v rámci seminárních, bakalářských nebo diplomových prací je cena
pro studenty prezenčního studia 200 Kč/hodina, pro pracující 250 Kč/hodina. Částka za stáž se
platí před započetím stáže, buď převodem na účet organizace, nebo v hotovosti v kanceláři
organizace, nejpozději při podepsání smlouvy.
6. Obecná ustanovení
Změna smlouvy o stáži je možná pouze písemně se souhlasem obou smluvních stran. Plánované
absence jsou hlášeny garantovi stáže minimálně s týdenním předstihem. V případě nemoci nebo
jiné neplánované absence je stážista povinen se omluvit nejpozději v den konání stáže. V případě,
že stážista nedodržuje své povinnosti a základní ustanovení tak, jak jsou definovaná ve smlouvě o
stáži a v etickém kodexu, může garant stáže stáž předčasně ukončit. V tomto případě se uhrazená
částka za stáž nevrací.
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