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Náplň stáží v Pestré společnosti a CA Bezbatour 

 

1. Metodiky, řády 

Stážista je seznámen s metodikami jak z Výcviku, tak z CA. Z materiálu pochopí, jak jsou 

nastavená pravidla práce a spolupráce kolektivu v Pestré společnosti, jak probíhá mapování 

bezbariérovosti, jakým způsobem probíhá výcvik asistenčních psů a další. Praktické 

zkušenosti jednotlivých pracovníků budou probírány během stáže. 

 

2. Studium legislativy 

Stážista je seznámen s legislativním zázemím vedení CA. 

 

3. Seznámení s produkty CA a Výcviku 

Stážista je seznámen s kompletní nabídkou služeb CA Bezbatour a výcvikové části. 

 

4. Rozhovory se zaměstnanci 

Stážistovi jsou postupně domlouvány rozhovory se zaměstnanci na všech pracovních pozicích 

jak v CA Bezbatour tak ve Výcviku. Seznámí se s činností všech pozic, zjistí její klady, 

zodpovědnost či úskalí. 

 

5. Zaměstnávání – jeden den ve Výcviku 

Stážista je jeden pracovní den zaměstnaný přímo v kanceláři výcviku. Bude k pomoci všem 

přítomným pracovníkům, kteří jej budou úkolovat dle aktuální potřeby práce. 

 

6. Mapování v terénu 

Během stáže je stážista přítomen na mapování stavu bezbariérovosti dle aktuálních možností 

mapování a fyzického stavu stážisty. S největší pravděpodobností bude probíhat v Praze, 

avšak může se stát, že bude i výjezd mimo hlavní město. 

 

7. Vyhledávání bezba hotelů v ČR a ve světě, které nemáme v kontaktech 

Stážista se bude aktivně podílet na vyhledávání ubytovacích zařízení, která by mohla být 

potenciálními partnery CA Bezbatour. Podle jazykových schopností bude vyhledávat nejen 

ubytovací zařízení v ČR, ale hlavně v zahraničních destinacích. Práce bude probíhat převážně 

na PC. 

 

8. Rozšiřování databází bezba míst a zážitků 
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Stážista se bude aktivně podílet na vyhledávání dostupných bezbariérových zážitkových 

akcích a příležitostech k rekreaci v okolí stávajících nasmlouvaných ubytovacích zařízeních. 

Bude úzce spolupracovat se správci databáze a prodejci. Práce bude probíhat převážně na 

internetu, avšak nevylučuje se ani jiná forma zjišťování informací či kontaktu provozovatelů. 

 

9. Administrativní pomoc 

Stážista bude vypomáhat s aktuální administrativní činností administrativní pracovnice a 

vedení CA Bezbatour a Výcviku.  

 

10. Pochůzky pro ředitelku  

Stážista bude nápomocen při zajišťování pochůzek pro administrativní pracovnici a ředitelku 

projektu. Náplní budou pochůzky po úřadech, poštách atd. 


