
Praxi v SA bych doporučila všem studentům, kteří chtějí být po studiu nadále v sociálních službách. SA je jim totiž 

schopna dát ty správné základy, na kterých studenti mohou nadále stavět v dalších zařízeních, nebo ve škole. Já 

samotná jsem doposud ve škole čerpala hlavně díky zkušenostem ze SŠ, nyní jsou mé znalosti ovšem mnohem 

více prohloubeny, a to právě díky SA. Konečně mi totiž byla poskytnuta příležitost se podívat do zařízení, které 

funguje přesně tak, jak fungovat má. 

Poprvé jsem se také cítila vítaná, přijatá. Studenti zde nebudou jenom scanovat, nosit vodu, nebo sedět na místě. 

Něco se naučí, budou na sobě pracovat. Paní Veselá, která je garantkou praxe, je zároveň vedoucí sociálního 

úseku a koordinátorka dobrovolníků. Jednoduše paní Veselá toho má na talíři hodně, ale i přesto se dokáže 

zpočátku neznámému praktikantovi věnovat co nejvíce a nejlépe dovede, seznámí vás s chodem organizace, 

vezme vás na každý úsek, představí vás týmu – všem lidem v týmu, nejenom na sociálním úseku, tudíž, když 

půjdete po chodbách SA, víte, koho zdravíte, víte, kdo kde pracuje a na čem přesně pracují. Zdá se to jako 

maličkost, ale vy jako praktikant, který jde do naprostého cizího prostředí, to strašně oceníte. Cítíte se jako 

součást. 

O paní Veselé by se měly psát kapitoly, dělá svou práci svědomitě a má srdce na správném místě, dokáže 

naprosto skvěle vést tým. V kanceláři jde vidět, jak moc k ní ostatní vzhlíží, vždy si jdou pro radu za paní Veselou 

– a to nejenom pracovnice z úseku sociálních služeb. Je pro mě nepochopitelné, jak přes veškerou tuhle práci se 

dokáže paní Veselá ještě plně věnovat praktikantovi. Ze začátku jsem měla strašně moc otázek a jelikož byly 

zpočátku skoro všechny pracovnice z úseku sociálních služeb nemocné, byla jsem první týden hlavně s paní 

Veselou. Předala mi strašně moc, ať už osobně anebo když jsem ji pozorovala při práci. Nikdy jsem nepotkala 

pracovitějšího, a přitom tak lidského člověka. Paní Veselá je taky šíleně chytrá, doopravdy, na něco se jí zeptáte 

a vždycky zná odpověď. Atmosféra v kanceláři je pozitivní, pracovnice na mě vždy působily uvolněně, ne jako 

kdyby nad nimi stál velký strašák v podobě “šéfky”. Je také důležité zmínit ostatní pracovnice, které se v kanceláři 

nacházejí, jsou velmi přátelské a vždy vám se vším poradí nebo pomůžou, často jsem se jich na něco ptala, 

pokud zrovna paní Veselá nebyla poblíž. Nikdy mi nedaly najevo odpor, či opovržení k jakožto pouhé 

praktikantce. Vždy to díky nim je v kanceláři veselé, nikdy se na mě nesnažily hodit práci, kterou dělat nechtěly a 

já jsem jim naopak vždy ráda pomohla, když s něčím potřebovaly pomoct. V SA se nikdy nenudíte. Časově mi v 

SA vyšli vstříc, to je taky důležité vyzdvihnout, protože kvůli škole jsem nemohla chodit normálně – v jeden den, 

ale kolikrát jsem přišla třeba jen na dvě hodiny. Díky důvěře, kterou ve mně paní Veselá měla, jsem se dostala k 

samotným konzultacím s klientkou. Nejdříve jsem chodila na náhledy k různým klientům, kteří s náhledem 

souhlasili, a nakonec jsem mohla konzultovat a pracovat společně s jednou klientkou. Nejlepší na tom je, že jsem 

nahlédla do všech stran, jak SR, tak OSP a dostalo se i na dluhové poradenství. 

Během praxe jsem měla možnost navštívit několik kurzů, či den otevřených dveří, nyní mě čeká ještě audit. 

Během doby strávené v SA, vám toho organizace jakožto praktikantovi může nabídnout mnoho. 

Jsem ráda, že jsem si zvolila SA a SA si na praxi zvolila mě. Jsem zde natolik spokojená, že mi je líto, že musím 

odejít, a proto jsem se rozhodla s SA nadále spolupracovat a začít zde jako dobrovolník. Těším se na další 

zážitky. 

Děkuji za vše. 


