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* ČCE = Českobratrská církev evangelická

proběhne asi 10–15 osobních konzultací, nejčastěji 
se jedná o  krizovou intervenci, sociální poradenství 
či krátkodobou terapii. Zbylé výkony jsou chatové 
a e-mailo vé. Odhaduje se, že ročně naše centrum po-
skytne služby zhruba 1 500 klientům,“ shrnuje Jakub 
dosah poskytovaných služeb.

Kromě „face to face“ intervence zde funguje 
také chatová a telefonní linka. Po předchozí domluvě 
tak můžou být stážisté přítomni u chatové intervence 
a  společně se zodpovídajícím pracovníkem sledovat 
a konzultovat, co se v dané situaci na lince děje. Tele-
fonní intervence je zase možné poslouchat formou 

Kam na stáž?

Je krásné slunečné červnové pondělí a  já zvoním 
na  dveře vinohradského SOS centra Diakonie ČCE 
v Praze – z trochu jiných důvodů, než tu zvoní většina 
příchozích. Začínám tady svou týdenní stáž. Na stu-
denty psychologie a příbuzných oborů jsou tu zvyklí, 
pod svá křídla si je berou už mnoho let a umožňují jim 
tak nahlédnout do běžného fungování jednoho z praž-
ských krizových center. „Stáže jsou v SOS centru Dia-
konie ČCE poskytovány již velmi dlouhou dobu. Jedna 
z  mých kolegyní, která dosud v  centru pracuje jako 
krizový pracovník a  terapeut, u  nás začala pracovat 
poté, co absolvovala stáž, a to bylo již v roce 1993,“ 
říká Jakub Zámečník, absolvent naší katedry, který 
v SOS centru Diakonie ČCE také pracuje a dlouhodobě 
se věnoval právě organizaci a vedení stážistů v centru.

Dveře mi otevírá slečna, která má zrovna 
službu „ulice“. To znamená, že v  daný časový úsek 
má na  starosti všechny potenciální klienty, kteří při-
chází osobně (tedy nevolají ani nepíšou na chat). Jak 
se později dozvídám, v průběhu týdne budu mít toto 
na starosti i já – tedy první kontakt s příchozím klien-
tem, zjištění situace a jeho následné usazení do míst-
nosti, kde se ho ujme některý ze zaměstnanců, který 
má zrovna službu. A pokud klient souhlasí, můžu být 
u jeho konzultace s psychoterapeutem/sociálním pra-
covníkem přítomná i já. 

Hned na začátku mi Jakub vysvětluje fun-
gování SOS centra Diakonie ČCE a  všech jeho sou-
visejících služeb. „Odhadem bych řekl, že v běžném 
pracovním dni provedeme okolo čtyřiceti až padesáti 
výkonů. Nejběžnějším výkonem jsou krizově inter-
venční a  podpůrné telefonické hovory. Denně u  nás 

„Stážisté nám umožňují podívat se na naši 
práci jinýma očima,” říká Jakub Zámečník 
z SOS centra Diakonie ČCE*

LEONA  
PLáŠILOVá
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zájem, může si i  psaní krizově-intervenční odpovědi 
vyzkoušet a  poté obdržet od  přítomných pracovníků 
zpětnou vazbu. A kdyby to vše bylo málo, je zde ještě 
velká knihovna plná psychologických knih, které si lze 
po domluvě vypůjčit.

Zájemců o stáže má SOS centrum Diakonie 
ČCE mnoho, není však třeba čekat na místo dlouhé 
roky. „Kapacita je naplněna většinou i  půl roku do-
předu. Více než půl roku dopředu stáže však většinou 
nerezervujeme. I tak se ale stává, že někdo stáž na po-
slední chvíli odřekne, takže je někdy možné se na stáž 
dostat i  v  relativně krátké době,“ dodává Jakub. Pří-
padní zájemci o  stáž mohou nalézt další informace 
včetně kontaktního e-mailu na  webových stránkách 
centra. ❚

jakub zámečník (28 let) je absolventem 
Katedry psychologie FF UK. V roce 2016 začal pra-
covat v SOS centru Diakonie ČCE jako krizový pra-
covník, po dostudování pak jako psycholog. Od roku 
2015 také pracuje na  Lince bezpečí, v  současné 
době jako vedoucí směny. Má za sebou kurz Kom-
pletní krizové intervence od Déčko o. s. Mimo jiné je 
i frekventantem terapeutického výcviku INSTEP.

náslechů, opět v  reálném čase společně s  daným 
pracovníkem. Po domluvě pak stážisté také vytvářejí 
zápis z proběhlých intervencí nebo formou debriefingu 
rozebírají s ostatními interventy, co se na které lince 
zrovna dělo.

Všichni pracovníci centra jsou zvyklí fungo-
vat na  pracovišti společně se stážisty, a  pokud mají 
kapacitu, snaží se jim během jejich působení v centru 
věnovat. „Stážisté jsou na našem pracovišti vítáni jako 
cenná posila týmu. Mají možnost se podílet na běž-
ném chodu našeho centra, čímž nám usnadňují naši 
práci. My jim na  oplátku umožňujeme náslechy při 
konzultacích s klienty. Tyto náslechy se stážisty poslé-
ze rozebíráme, poukazujeme na naše způsoby práce 
a vysvětlujeme užívané postupy. Stážista má tak mož-
nost nahlédnout pod povrch toho, co se na konzulta-
ci odehrálo. I  pro nás je však zpětná vazba na  naši 
práci od  stážistů velmi cenná, neboť nám umožňuje 
se podívat na práci s klienty i  jinýma očima, z jiného 
úhlu pohledu,“ sděluje Jakub své dojmy z působení 
stážistů v centru. Od stážistů se také očekává, že bu-
dou ochotni vypomoct centru s lehkými ad hoc úkoly, 
pokud zrovna nějaké vyvstanou. 

Bohatost stáže se odvíjí také od  toho, jaké 
je zrovna období. „Počet klientů, kteří nás kontaktují, 
se mění v závislosti na mnoha faktorech – část roku, 
roční období, počasí, den v  týdnu. Uchopit a popsat 
tuto proměnlivost není jednoduché. Obecně však platí, 
že nejméně klientů máme přes léto, kdy řada lidí odjíž-
dí z Prahy. Mezi nejvytíženější chvíle naopak patří ob-
dobí konce a začátku roku, což může být dáno např. 
zvýšeným stresem v období Vánoc a dalšími faktory,“ 
vysvětluje Jakub, jak se mění množství „návštěvníků“ 
centra během roku.

Někdy si klienti nepřejí, aby byl u  jejich 
konzultací stážista, nebo na  tom zrovna zkrátka ne-
jsou dobře, což je nutné respektovat. Ani tak ale čas 
strávený v SOS centru Diakonie ČCE nepřijde nazmar 
– pro stážisty je připravená celá složka zajímavých ma-
teriálů k přečtení, od nejrůznějších případových studií 
po návody, jak správně realizovat krizovou intervenci 
v  rámci e-mailové komunikace. Pokud má stážista 

HLEDÁME STÁŽISTU/STÁŽISTKU!
• nástup ihned
• počet hodin dohodou
• nabízíme osvědčení o stáži
• v případě vzájemné spokojenosti možnost další spolupráce

CV a krátký motivační email zasílejte na: 
katerina.potyszova@nudz.cz

Pracoviště  
evoluční sexuologie  
a PsychoPatologie
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