Cesta domů, z.ú. umožňuje zařízením, která poskytují nebo plánují poskytovat paliativní péči,
odborné stáže pro jejich zaměstnance (lékaře, zdravotní sestry, sociální pracovníky,
koordinátory dobrovolníků, manažery, fundraisery atd.). Cesta domů poskytuje zdravotnické a
sociální služby, pečuje o pozůstalé, pracuje s dobrovolníky, vydává informační materiály a
provozuje knihovnu; na každou z těchto oblasti může být při stáži kladen různý důraz.
1.

Přijímání stážistů se řídí aktuální kapacitou týmu Cesty domů. Stáž je zpravidla plánována s
minimálně měsíčním předstihem. Stážisté jsou přijímáni v pořadí, ve kterém se přihlásili.

2.

Stáž v Cestě domů může trvat 1 den až 2 týdny. Poplatek za běžnou stáž činí 500,- Kč na
osobu/den.

3.

Jednání o stáži v Cestě domů začíná vždy po odevzdání vyplněného elektronického
formuláře (“mám zájem o stáž”). Následně je stážistovi nabídnut termín a na základě jeho
požadavků a přání je stanoven program. Stážový hramonogram stážista respektuje a na
určená místa se dostavuje včas.

4.

Stáže v CD se realizují 1x měsíčně, pokud je větší zájem, jsou stážisté přijímáni podle
pořadí, jak se přihlásili nebo souběžně.

5.

Stážista si je vědom závazku mlčenlivosti, k čemuž před začátkem stáže podepíše příslušný
dokument. Stážista se před začátkem stáže rovněž seznámí s Etickým kodexem Cesty domů a
bude se během své stáže držet jeho principů a zásad.

6.

Stážistovi je přidělen školitel, který v době stáže koordinuje program, je k dispozici k
zodpovězení otázek a na závěr požádá stážistu o vyplnění formuláře Hodnocení stáže.

7.

Stážistovi Cesta domů nehradí cestu ani stravné.

8.

Veškeré dotazy ohledně stáží prosím směřujte na adresu vzdelavani@cestadomu.cz.

Pracoviště se nachází v modré parkovací zóně! Omezeně lze parkovat před sídlem Cesty domů,
prosíme, hlaste se nám o tuto možnost předem.
Spojení MHD: metro A Flora, pěšky cca 5 minut; tram 11, 13 Radhošťská, pěšky cca 2 minuty;
tram 10, 16 Orionka, pěšky cca 3 minuty; bus 136, 175 Orionka, pěšky cca 2 minuty

Podmínky stáží
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