 CHCETE BÝT SOUČÁSTÍ DŮLEŽITÉHO PROJEKTU TRANSFORMACE SYSTÉMU PÉČE O
PRAŽANY, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ INTENTENZIVNÍ PODPORU A BYLI UMISŤOVÁNI DO
ZAŘÍZENÍ MIMO HMP?
 CHCETE PODPOROVAT DOSPĚLÉ LIDI S MENTÁLNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM V TOM, ABY
MOHLI ŽÍT BĚŽNÝ A SAMOSTATNÝ ŽIVOT?
 BAVÍ VÁS VYTVÁŘENÍ NOVÝCH PLÁNŮ S KLIENTY A NEČEKANÉ SITUACE VÁS
NEVYVEDOU Z MÍRY?
 JSTE ČASOVĚ FLEXIBILNÍ A DOKÁŽETE SE PŘIZPŮSOBIT ČASOVÝM POTŘEBÁM
KLIENTŮ
 PAK HLEDÁME PRÁVĚ VÁS!
ASISTENT/KA V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ
Společnost DUHA, z.ú. hledá spolehlivého kolegu nebo kolegyni na pozici asistent/ka
Chráněného bydlení, s respektujícím přístupem ke klientům s mentálním znevýhodněním.
Budete se moci podílet na realizaci zajímavého projektu, jehož cílem je pomoci lidem
s mentálním znevýhodněním, kteří prožili velkou část života v ústavní péči, žít běžný život
v chráněném bydlení.
Vaše práce bude založena především na spolupráci s klienty pobytové sociální služby
Chráněné bydlení v různých oblastech jejich života, podle individuálních potřeb každého
člověka.
Pracovní náplň:









poskytování podpory klientům služby Chráněné bydlení, tzn. docházení do chráněných
bytů (péče o domácnost, podpora a pomoc při vaření, úklidu, nakupování, hospodaření
s penězi, nácvik cestování, podpora při sebeobsluze, osobní hygieně dle individuálních
plánů klientů atp.)
role klíčového pracovníka a práce s dokumentací
spolupráce s klientem na individuálním plánování
doprovody a podpora při komunikaci s lékaři
doprovody do jiných návazných služeb
účast na pravidelných poradách, školeních a supervizích
komunikace s rodinou/opatrovníkem klienta a pracovníky návazných služeb

Požadujeme:












vzdělání dle zákona č. 108/2006 Sb. (min. SŠ vzdělání v oblasti sociální práce, sociální
nebo speciální pedagogiky, případně kurz pracovníka v sociálních službách v rozsahu
min. 150hodin) či minimálně započatý kurz pracovníka v sociálních službách nebo
ochotu jej absolvovat.
schopnost samostatné a týmové práce
spolehlivost, zodpovědnost
empatii a trpělivost
schopnost a ochotu řešit neobvyklé situace
psychickou odolnost a fyzickou zdatnost
flexibilitu
základní znalost práce na PC
individuální přístup ke klientům
trestní bezúhonnost

Nabízíme:







denní služby v odpoledních hodinách a o víkendech
práci na částečný úvazek, nástup dohodou
další vzdělávání v oboru
metodické vedení
tvůrčí práci v týmu asistentů
rozmanitou práci s možností seberealizace

V případě zájmu, zašlete svůj strukturovaný životopis a motivační dopis.
Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru.
Kontaktní osoba: Bc. Michaela Chromá, manažerka kvality Společnosti DUHA, e-mail:
chroma@spolecnostduha.cz, tel. 602 628 460
Těšíme se na Vás!

