METODIKA A PRAVIDLA PRO STÁŽISTU
Délka stáže:
Nástup v pondělí v 16 hod., ukončení v pátek v 17 hod.
Cena:
Celkem 3000 Kč (v ceně je zahrnuta strava, ubytování a náklady na stáž)
Ubytování:
na běžném pokoji s klienty/ klientkami (preferujeme) nebo možno i mimo TK (cena zůstává stejná)
Strava:
3x denně společná
Průběh stáže:
1) Od nástupu do středeční skupinové terapie (17:00) se stážista všech aktivit zúčastní v roli klienta a
nemá přístup do kanceláře terapeutů, terapeuti se mu speciálně nevěnují, má ho na starost DELEGÁT
(starší klient). Stážista je podobně jako nový klient v režimu F0, tudíž odevzdá SIM kartu a bez staršího
klienta nemůže opustit komunitu.
2) Od středeční pracovní skupiny (17:30) se stážista zúčastní aktivit jako terapeut, to znamená, že má
přístup do kanceláře terapeutů a může být přítomen reflexi terapeutů po proběhlých aktivitách či při
přípravě těchto aktivit. Dostane zpět SIM kartu.
3) Na páteční reflektovací skupině krátce zreflektuje svůj pobyt a rozloučí se s klienty.
Podmínky přijetí:
Trestní bezúhonnost a dobré duševní zdraví (absence psychiatrických diagnóz).
Písemný souhlas se stáží od školy nebo zaměstnavatele.
Podpis smlouvy o stáži a mlčenlivosti.
Kontraindikace pro přijetí na stáž:
Blízký (profesní či osobní) nebo rodinný vztah s některým z klientů v TK.

PRAVIDLA
Stážista se zaručuje že:
1) si nebude číst osobní složky klientů ani z nich pořizovat kopie či jakkoliv pracovat s osobními údaji
klientů v TK ani později.
2) nebude publikovat o klientech TK. Pokud chce stážista napsat kazuistiku ze své stáže, je nutno ji
předem domluvit s ředitelkou Renatou Tumlířovou, která práci musí schválit.
3) nebude si pořizovat kopie metodiky TK Kaleidoskop
4) na skupinové terapii a na komunitě nebude zasahovat do dynamiky skupiny a nebude dávat zpětné
vazby, bude zde jen jako pozorovatel, pokud neurčí jinak hlavní terapeut dne. Dále se zaručuje
mlčenlivostí o všech skutečnostech, které se dozvěděl o klientech během stáže. Bude dodržovat etický
kodex a hranice terapeutického vztahu.
5) v neformálním hovoru s klienty se vyvaruje sdílení intimních témat svých nebo klientů. Dále je
nepřípustné jakékoliv řešení problémů klientů či jiné zásahy do kompetencí terapeutů.
6) po dobu stáže se bude včas zúčastňovat všech aktivit, které jsou v týdenním programu TK.
7) vyhotoví závěrečnou zprávu o své stáži jako zpětnou vazbu terapeutům v rozsahu 1x A4 a odevzdá ji
do pátečního ranního výdeje.
Dodržování pravidel je podmínkou potvrzení stáže. V opačném případě může dojít k nepotvrzení stáže či
snížení počtu potvrzených hodin.

