
 

Nabídka odborných praxí 
 

Jste studentem, studentkou Vyšší odborné nebo Vysoké školy v sociálním, sociálně 
pedagogickém či speciálně pedagogickém programu? Sháníte praxi? Hledáme 
studenty a studentky pro stáže a  praxe v Brně. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KDO JSME 
Ruka pro život je obecně prospěšná společnost, která kontinuálně od roku 2008 poskytuje sociální 

služby dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postiženým včetně osob s poruchou 

autistického spektra a seniorům. V současné době provozujeme pět denních stacionářů, a to ve třech 

krajích České republiky. V Brně poskytujeme pobytovou službu domov pro osoby se zdravotním 

postižením pro spoluobčany se středně těžkým až těžkým mentálním postižením s diagnostikovanou 

poruchou autistického spektra. 

DENNÍ STACIONÁŘ A DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM BRNO 
BOŽETĚCHOVA 
V Brně provozujeme Denní stacionář Brno Božetěchova, který využívá první a část druhého podlaží 

zrekonstruované budovy na adrese Božetěchova 11/15 a přilehlé zahrady.  Cílovou skupinou uživatelů jsou 

spoluobčané s mentálním a kombinovaným postižením od 16 let včetně osob s poruchou autistického 

spektra. Kapacita stacionáře je dvanáct uživatelů. Služba denního stacionáře je poskytována každý všední 

den v čase 7:00 hodin – 16:00 hodin. 

Na stejné adrese se dále nachází služba domov pro osoby se zdravotním postižením, která sídlí ve druhém 

podlaží budovy. Cílovou skupinou služby jsou osoby se středně těžkým až těžkým mentálním postižením 

s diagnostikovanou poruchou autistického spektra od 18 let. Kapacita Domova Božetěchova je šest 

uživatelů. Praxe může probíhat v obou službách. 

NABÍZÍME A POŽADUJEME 
Stáž - praxi, kterou je možné v organizaci vykonávat průběžně, dle dohody. Minimální délka je 30 hodin. 

Ruka pro život o.p.s. studentům nabízí možnost naučit se, jak funguje nezisková organizace, metody přímé 

práce s danou cílovou skupinou, metody sociálního poradenství, apod. Dále je možnost získání podkladů 

a případné konzultace pro seminární a závěrečné práce. Od stážistů naopak požadujeme aktivní zapojení 

do chodu organizace a plnění úkolů zadaných vedoucím stáže. 

KONTAKT 
Pokud máte zájem, kontaktujte vedoucí sociálních služeb Mgr. Marii Lagovou. 
E-mail: marie.lagova@rukaprozivot.cz 

Prosíme uveďte základní informace o sobě a představu o zaměření, účelu a délce či frekvenci stáže. 
Pokud máte dán termín, kdy máte stáž vykonat, uveďte jej. 

Bližší informace na www.rukaprozivot.cz nebo na tel. 604 118 528 


