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Prostor plus o.p.s hledá 
terapeuta/terapeutku do Programu Pilot v Praze 
Jsme jediná neziskovka, které jde o zisk a bohatství. Tím bohatstvím je spokojený 
člověk. Věříme, že vztah člověka k sobě i okolí je klíčem ke spokojenosti i změně. Proto 
pomáháme, vzděláváme a rozvíjíme region i jednotlivce tak, aby výsledkem byl vždy 
spokojený člověk. 
 
Pro naplňování našeho poslání hledáme nového kolegu/novou kolegyni na pozici 
terapeuta/terapeutky do Programu Pilot v Praze 
 
 
 
Jak tým Program Pilot pracuje 
 
Jsme multidisciplinární tým odborníků a v centru Prahy pracujeme s ohroženými dětmi, 
mladými dospělými a jejich blízkými podle individuálních potřeb klienta a principů case 
managementu. Do našeho týmu hledáme terapeuta / terapeutku, který/á se bude věnovat 
individuální a skupinové práci se znevýhodněnými dospívajícími dětmi a mladými dospělými. 
 
Co u nás terapeut/terapeutka v Programu Pilot dělá? 
 
Přímá práce s klienty 

• vede případy 
• poskytuje intenzivní individuální terapii a dlouhodobé vztahové provázení 
• realizuje skupinové terapie 

Nepřímá práce 

• intervizní týmová spolupráce 
• komunikuje s institucemi v síti péče o dítě 
• vede dokumentaci 
• vzdělává se 
• účastní se supervizí 

 
Co určitě potřebujete 
 

• věk minimálně 25 let 
• ukončené vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání 
• alespoň započatý psychoterapeutický výcvik 
• minimálně 2 roky praxe v pomáhajících profesích 
• trestní bezúhonnost 
• uživatelskou znalost programů Word, Excel a práce s internetem 
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• zájem o cílovou skupinu ohrožených dospívajících 
• dobré komunikační dovednosti, odolnost vůči stresu, otevřenost, spolehlivost 

 
Co považujeme za výhodu 
 

• ??? 
 
Nabízíme 

• práci na zkrácený (0,6) nebo celý úvazek 
• zajímavé platové ohodnocení (35.000Kč hrubého na plný úvazek) 
• kvalitní externí supervizi týmu i možnost individuální supervize 
• příspěvek a volno na vzdělávání 
• prostor pro odborný růst, kreativitu a podíl na rozvoji služby 
• vstřícné pracovní prostředí v centru Prahy 
• 25 dnů dovolené, sickdays 

 
Místo a termín výkonu zaměstnání 
 

• Ječná 2, Praha 2 
• Nástup od 1.9.2021 

 
Pokud do toho chcete jít s námi, pošlete své CV a pár řádků o tom, proč Vás tato pozice 
zaujala a my se Vám ozveme. 
 

 


