Požadavky k absolvování praxe v kurzu „Nemocniční kaplan“
Odborná praxe je nedílnou součástí kurzu „Nemocniční kaplan“. Cílem odborné praxe je získání praktických
dovedností a zkušeností v oblasti pastoračního doprovázení nemocných, v kontaktu s jejich blízkými
i odborným personálem zařízení, využití a ověření si teoretických poznatků v praxi.
V rámci kurzu je třeba absolvovat 4 týdny, resp. 40 hodin praxe ve dvou organizacích (min. doba praxe
v organizaci je 10 hodin). Jako místa pro praxi lze využít organizace, kde běžně nemocniční kaplan působí
(nemocnice, léčebny, hospice, příp. domovy pro seniory). Pokud není místem pro praxi organizace, ve které
frekventant kurzu jako nemocniční kaplan pracuje, je třeba vykonat praxi v organizaci, kde nemocniční
kaplan působí, pod jeho dohledem. Započítává se aktuální praxe, resp. praxe vykonávaná v období říjen
2017 – květen 2018.
Svou praxi si frekventant sjednává samostatně. Pokud není místem praxe jeho vlastní pracoviště, uzavírá
s organizací smlouvu o praxi. Smlouva o výkonu praxe je uzavírána mezi TF JU a organizací. Smlouvu
podepisují pověření zástupci obou subjektů a také frekventant kurzu na znamení toho, že o smlouvě ví a že
s jejím obsahem souhlasí. Smlouva je připravena ve třech vyhotoveních, přičemž každé ze zúčastněných
stran (TF JU, organizace, frekventant kurzu), patří po jejím stvrzení jeden výtisk.
Formulář smlouvy o praxi získá frekventant v úvodních hodinách kurzu. Pokud organizace vyžaduje vlastní
smlouvu, je třeba její obsah před podepsáním prokonzultovat s vedoucí oddělení praxe Mgr. Ehrlichovou.
V úvodu praxe pracoviště frekventanta proškolí a seznámí s předpisy BOZP, PO a s vnitřními předpisy
daného zařízení. Pro praxi je frekventantům doporučeno mít uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu.
Pokud nastanou vážné překážky, které brání výkonu praxe, je třeba o nich informovat Mgr. Ehrlichovou
i zástupce organizace.
Povinnou součástí praxe je písemné zpracování reflexe praxe a účast na supervizním semináři.
Osnova zprávy z praxe:
A/

charakteristika zařízení a vlastní činnosti - tato část bude zpracována za každou organizaci zvlášť
termín praxe
informace o zařízení:
náplň činnosti nemocničního kaplana
přehled Vámi vykonávaných činností

B/

název, adresa, cílová skupina
jaké činnosti vykonává, jaké znalosti a dovednosti
jeho práce vyžaduje
jejich stručný popis

souhrnná reflexe praxe (min. 4 strany A4):
 vyhodnocení Vámi získaných profesních dovedností, zkušeností a poznatků v práci
nemocničního kaplana: při práci s nemocným, v kontaktu s rodinou nemocného,
s pracovníky organizace
 reflexe spirituální roviny práce
 postřehy k činnosti zařízení s ohledem k poskytované pastorační činnosti/péči

Připravené reflexe zasílejte emailem na adresu ehrlich@tf.jcu.cz do 30. 5. 2018.

Kontakt na vedoucího praxe:

Mgr. Magdalena Ehrlichová
tel.: 38 777 3516, e-mail: ehrlich@tf.jcu.cz
kancelář č. 49 – III. patro
web. stránky odd. praxe:
http://www.tf.jcu.cz/o-fakulte/katedry-a-oddeleni/oddeleni-praxe-1

