Odborná praxe a supervize: ESP II. ročník PS - LS 2018/19
Termín praxe:

4. – 22. 3. 2019 - 8 hod. denně (celkem 120 hodin)

Místo praxe:

zařízení odlišné od místa praxe v 1. ročníku.

Zaměření praxe:

oblast managementu organizace sociálních služeb

Cíle praxe:

hlavní náplní odborné praxe studenta je seznámit se se strategickým řízením
organizace, s oblastmi personálního a finančního managementu a projektové činnosti
v organizaci, s kulturou poskytovaných služeb včetně jejích etických aspektů

Požadavky k udělení zápočtu:
1) odevzdání vyplněné smlouvy o praxi do 22. 2. 2019
2) absolvování praxe v daném termínu i rozsahu
3) účast na seminářích praxe (termíny budou stanoveny na začátku letního semestru)
4) včasné odevzdání zprávy a závěrečného hodnocení z praxe (formulář najdete na webových
stránkách odd. praxe)
5) před nástupem na praxi si student/ka sjedná dle pokynů vedoucího praxe pojištění

Osnova zprávy z praxe:
Termín praxe
Identifikační údaje:
Charakteristika zařízení:

přesný název a adresa organizace, vedoucí pracovník
zřizovatel, cílová skupina, poskytované služby, vykonávané činnosti
výčet hlavních legislativních norem a opatření, kterými se práce v zařízení řídí
náplň práce sociálního pracovníka

Praktická část (min. 3 strany):






struktura pracoviště
způsob řízení organizace, oblast personálního a finančního managementu a projektové činnosti
práce se standardy kvality sociálních služeb
kultura poskytovaných služeb, zohlednění etických aspektů práce
přehled Vámi sledovaných/vykonávaných činností

Reflexe praxe (min. 2 strany):


reflexe procesu získávání praktických dovedností a poznatků v průběhu praxe



Vaše vlastní postřehy k činnosti organizace, k průběhu praxe

Termín odevzdání zprávy a hodnocení: do 15. 4. 2019
Kontakt na vedoucího praxe: Mgr. Magdalena Ehrlichová, e-mail: ehrlich@tf.jcu.cz,
tel.: 38 777 3516, kancelář č. 4.49
Literatura:
Manuál praxe na webových stránkách TF JU/Oddělení praxe /Informace a formuláře k praxi.
Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
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KAHÁNKOVÁ, J. Průvodce odborným praktickým vzděláváním v sociální práci: pro studující. Ostrava: Ostravská
univerzita. Zdravotně sociální fakulta. Katedra sociální práce, 2007. ISBN 978-80-7368-468-6.

