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Kritérium standardu

Orgán sociálně-právní ochrany dětí určuje, zda
umožní studentům a jiným fyzickým osobám stát se
stážisty nebo dobrovolníky na svém pracovišti.
Orgán sociálně-právní ochrany umožňuje
studentům nebo jiným fyzickým osobám působit
jako stážisté nebo dobrovolníci, a to na základě
smlouvy a po náležitém proškolení.
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1.1.2018
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Studentské praxe



Městský úřad Hořovice odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství umožňuje na úseku
sociálně-právní ochrany dětí odbornou bezplatnou stáž studentům vyšších odborných škol a
vysokých škol zaměřených na sociální práci. Student musí být zletilý, svéprávný a
bezúhonný.



Vykonání stáže je podmíněno souhlasem vedení organizace – tajemníka a podepsáním
smlouvy o praxi, která musí obsahovat identifikaci poskytovatele praxe - Město Hořovice a
originální podpis oprávněného zástupce školy. Smlouva je uložena na odboru finančním a
kopie u vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství.



Stážisté jsou v době vykonávání praxe součástí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a
školství a jsou povinni dodržovat všechny obecné právní předpisy i předpisy úřadu.



Stážisté jsou proškoleni v oblasti bezpečnosti práce a jsou seznámeni se Standardy kvality
sociálně-právní ochrany včetně příloh, vnitřními předpisy města a odbornými předpisy.



Stážisté si jsou vědomi odpovědnosti za únik informací a povinnost mlčenlivosti. Toto
stvrzují svým podpisem – příloha č. 9 Standardů.



Stážisté se v rámci praxe seznámí s fiktivním spisovým materiálem, právními předpisy,
vykonávají administrativní práce, mohou se účastnit jednání s klientem, šetření v terénu,
soudních jednání a jednání s organizacemi. Musí být doložen souhlas klienta s přítomností
stážisty – příloha č. 10 Standardů.



Stážisté nesmí provádět samostatnou intervenci bez souhlasu, popř. účasti koordinátora
případu, popř. vedoucí odboru.



O náplni práce stážisty rozhoduje v průběhu praxe dle potřeby odboru vedoucí.



Pokud byl nebo je stážista nebo jeho rodina klientem odboru sociálních věcí, zdravotnictví a
školství je to důvod pro neuzavření smlouvy o praxi.



Počet stážistů na konkrétním období je omezen na jednoho.



Dokumenty k vykonání praxe jsou zveřejněny na stránkách města www.mesto-horovice.cz
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