 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?
 MÁTE RÁDI NOVÉ VÝZVY A NEBAVÍ VÁS SOCIÁLNÍ PRÁCE JEN V KANCELÁŘI, ALE
CHTĚLI BYSTE JI ČÁSTEČNĚ NAKOMBINOVAT S PRACÍ V TERÉNU?
 PAK HLEDÁME PRÁVĚ VÁS!
KOORDINÁTOR/KA V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ
Hledáme kolegyni nebo kolegu, který bude důležitou součástí projektu transformace, díky němuž budou moci
přejít klienti z ústavní péče do chráněného bydlení Společnosti DUHA. Budete se přímo podílet na přípravě,
zavádění a realizaci služby chráněného bydlení, jehož hlavním smyslem je pomoci žít lidem s mentálním
znevýhodněním běžný život podle jejich individuálních možností a schopností.
Čeká Vás rovněž i vedení malého asistenčního týmu a s tím spojená administrativa, a zároveň přímá práce s
našimi klienty. Nástup dle dohody.
Požadujeme:
 VŠ, VOŠ vzdělání sociálního zaměření, dle Zákona č. 108/2006 Sb. nebo kurz pracovníka v sociálních
službách v minimálním rozsahu 150 hod.
 praxi v sociálních službách nebo přímo zkušenosti v oblasti práce s lidmi s mentálním znevýhodněním
 dobré organizační schopnosti pro vedení asistentů, plánování služby
 trestní bezúhonnost
 zralou osobnost odolnou vůči stresu a zátěži
 spolehlivost a dobré komunikační dovednosti
 časovou flexibilitu (služby probíhají i o víkendech, pokud vypadne asistent, koordinátor/ka sežene
obratem někoho jiného z týmu. V krajním případě půjde na službu koordinátor/ka)
 bydlení v Praze (dojezdová vzdálenost do bytů je zásadní)
 uživatelskou práci na PC (Word, Excel)
Za to nabízíme:
 práci na plný úvazek
 zaškolení v pracovní pozici
 pracovní mobil, notebook
 dobré platové ohodnocení
 další vzdělávání
Místo výkonu práce: Praha
Nástup: dle dohody
Pokud máte zájem o tuto pracovní pozici, zašlete svůj strukturovaný životopis a motivační dopis. Vybrané
zájemce budeme zvát do výběrového řízení.
Kontaktní osoba: Bc. Michaela Chromá, manažerka kvality Společnosti DUHA,
e-mail: chroma@spolecnostduha.cz, tel. 602 628 460

