Pomáháme klientům překonávat problémy
související s duševním onemocněním
v základních životních oblastech. Zlepšujeme vztah
veřejnosti k lidem s duševním onemocněním
a pomáháme prosazovat a hájit jejich práva.

Chcete podporovat lidi s duševním onemocněním v
procesu zotavení? Nyní hledáme:

CASE MANAGERA pro Terénní tým
Podpory bydlení
CO VÁS ČEKÁ








Podpora klientů v jejich přirozeném prostředí: např. při přechodu z institucí do domácího
prostředí, v rodině, při náročných životních situacích (sub-standartní podmínky), doprovody
klientů
Koordinace podpory kolem klienta a mezioborová spolupráce (psychiatr, psycholog, odborníci
z dalších služeb, úředníci, kurátoři, policie, rodina klienta) – tzv. case management
Spolupráce s psychiatrickými zařízeními a ambulantními psychiatry
Vedení požadované dokumentace spojené s přímou péčí o klienta
Individuální plánování aktivit spojených s podporou klienta
Týmová spolupráce v multidisciplinárním týmu – sociální pracovníci, psycholog, asistent pro
hledání bydlení, konzultující psychiatr, příp. peer konzultant atp.

CO OD VÁS OČEKÁVÁME MY








Odborná způsobilost k výkonu práce sociálního pracovníka (§ 110 zák. č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách), vyšší odborné vzdělání sociálního zaměření nebo bakalářské obory
daného směru
Nebo odbornou způsobilost k výkonu práce pracovníka v sociálních službách (§ 116 zák. č.
108/2006 Sb., o sociálních službách), středoškolské vzdělání ukončené maturitou,
akreditovaný kurz pracovníka v sociálních službách
Zkušenost na pozici obdobného charakteru výhodou
Schopnost především týmové, ale i samostatné práce
Odolnost vůči psychické zátěži a stresu








Empatii a vnímavost vůči potřebám klientů
Komunikační a organizační schopnosti
Profesionální a příjemné vystupování
Důslednost, samostatnost a spolehlivost v plnění svěřených úkolů
Ochota učit se novému a dále se vzdělávat
Uživatelská znalost práce na počítači (MS Office)

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT















Práce na 0,75 úvazku (s možností navýšení úvazku dle dispozic organizace)
25 dnů dovolené
Vzdělávací kurzy, školení, možnost individuálních odborných stáží v našich partnerských
zařízeních
Příležitost podílet se na nové koncepci podpory osob s duševním onemocněním
Zázemí jedinečné, stabilní organizace s dlouholetou tradicí
Zajímavou, různorodou a smysluplnou práci
Mzdu a odměny odpovídající pracovní pozici, standardu a kvalitě odvedené práce
Podporu externího supervizora
Možnost profesního růstu
Café Práh - Galerie Vaňkovka Brno (např. zvýhodněné ceny na zboží v Café Práh)
Nákup výrobků chráněných dílen za zvýhodněné ceny
Účast na společenských akcích pořádaných organizací Práh (výstavy, divadlo, koncerty aj.)
… a v neposlední řadě skvělý tým, který vždy rád pomůže a poradí novému kolegovi nebo
kolegyni
Pokud Vás zajímá, jak konkrétně může pomoci naše služba, zde jsou ukázky našeho
dosavadního působení:
https://fb.watch/a2LS9I5ul9/
https://www.hatefree.cz/clanky/prah-brno

KDE BUDETE PRACOVAT


Na území města Brna

Nástup: ideálně od začátku listopadu 2022
Hlaste se nejpozději do 30.9.2022 do 12h. Výběrové řízení se uskuteční v první polovině října 2022.
Vybrané uchazeče budeme telefonicky kontaktovat.

V případě zájmu o pozici nám zašlete strukturovaný
životopis společně s motivačním dopisem na emailovou adresu: personalni@prahjm.cz
Do předmětu uvádějte celý název pracovní pozice.

Práh jižní Morava, z.ú.
Tuřanská 12, 620 00 Brno
Pro více informací volejte: 606 586 440
Bc. Tereza Chvojková
Vedoucí Terénního týmu Podpory bydlení

S přihláškou do výběrového řízení zároveň udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s obecním nařízením o ochraně osobních údajů
(EU) 2016/679 (GDPR)

