Prostor plus o.p.s. hledá pracovníka nebo pracovnici do
drogových služeb
Jsme neziskovkou, která generuje zisk. Naším ziskem je spokojený člověk i
společnost. Naším posláním je mírnit pády a pomáhat zpět na nohy lidem, kteří sami nemají
sílu a možnost spokojenosti dosáhnout. Pro naplnění našeho poslání potřebujeme spokojený
tým lidí, kteří na tom systematicky a profesionálně pracují. Nyní hledáme
pracovníka/pracovnici kontaktního centra a terénních programů v Kolíně.
Jak u nás v K-Centru a Terénních programech pracujeme?
Jezdíme po městech, sbíráme odhozené stříkačky, nebo je vyměňujeme lidem, kteří je
potřebují k užívání drog, lidsky se s nimi bavíme o tom, co je těší a trápí, testujeme na infekční
choroby a ošetřujeme různé drobné bolístky na těle i na duši. Zkrátka se snažíme udržet jejich
zdraví v nejlepší možné míře, než se rozhodnou s užíváním přestat. Když je užívání přestane
bavit, pomáháme jim hledat cestu, jak z toho ven. V K-Centru jim navíc nabízíme ještě teplý
gauč, teplou polévku, teplou sprchu a čisté oblečení.
Taky se o tom v týmu hodně bavíme na poradách, intervizích a supervizích, společně sdílíme
a hodně si toho píšeme.
Co určitě potřebuješ?






vzdělání v oblasti sociálních práce, adiktologie, jiném humanitním směru zaměřujícím
se na komunikaci a práci s lidmi, případně vzdělání zdravotní sestry – nebo chuť si
vzdělání doplnit
empatii, otevřenost, toleranci, kritické myšlení
týmového ducha a sebereflexi
věk minimálně 25 let

Co oceníme?


probíhající nebo ukončený psychoterapeutický nebo krizově intervenční výcvik popř.
další vzdělání

Co Ti nabízíme?






smysluplnou a potřebnou práci
pět týdnů dovolené, sickdays
podporu dalšího vzdělávání
pohodový a usměvavý kolektiv, ve kterém není legrace tabu
práci v organizaci, která podporuje rovné příležitosti

Pokud do toho chceš jít s námi, pošli své CV a pár řádků o tom, proč chceš dělat tuhle práci
na adresu lenka.herdova@prostor-plus.cz a my se Ti ozveme. Výběrové řízení je průběžné,
zajímavé uchazeče a uchazečky si pozveme na osobní nebo online setkání
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