Prostor plus o.p.s. hledá sociálního pracovníka / sociální pracovnici pro pomoc
rodinám
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, který na tom systematicky a profesionálně pracuje.
K absolutnímu štěstí nám chybí už jen najít sociálního pracovníka / sociální pracovnici do Sociálně
aktivizační služby Klubus v Kutné Hoře 
Jak u nás pracujeme?
Spolupracujeme s rodinami s dětmi, které jsou v obtížné životní situaci a potřebují podpořit tak, aby dokázaly
zabezpečit prostředí pro zdravý vývoj dětí. Znamená to širokou škálu činností od podpory v komunikaci s
institucemi, přes sociálně-terapeutickou práci, včetně artefiletiky, hledání zaměstnání, zvyšování finanční
gramotnosti až po doučování. Otevírá se nám široké pole lidských osudů, ke kterým přistupujeme s
respektem, empatií, kreativitou i humorem. Naše území je okres Kutná Hora. Klienty navštěvujeme převážně
v jejich domácnosti. K dispozici máme i upravený autobus, který je vybaven počítači, připojením na internet
a různými volnočasovými pomůckami. Využíváme ho k různým doplňkovým aktivitám nebo k setkávání
s rodinou, když nelze setkání uskutečnit v domácím prostředí klienta.
Jsme zatím dvoučlenný, ideálně tříčlenný tým. Své pracovní zkušenosti sdílíme, radíme se na intervizích a
supervizích o dalším postupu, o tom, co se nám povedlo nebo kde už si nevíme rady. Administrativě se
samozřejmě taky nevyhneme.
Co určitě potřebuješ
- vzdělání dle § 10 Zákona o soc. službách 108/2006Sb. a zkušenosti v oblasti sociálních práce
- empatii, otevřenost, kritické myšlení
- týmového ducha a sebereflexi
- znalost standardů kvality sociálních služeb
- zkušenost v oblasti sociální prevence
Co oceníme?
- probíhající nebo ukončený psychoterapeutický nebo krizově intervenční výcvik popř. další vzdělání
Co nabízíme?
- kreativní práci na plný úvazek
- nástupní plat od 21.000Kč od 25.000Kč dle praxe a vzdělání
- pět týdnů dovolené a sickdays
- osobní rozvoj, k tomu vzdělávání, intervize, supervize
- fajnový tým, přátelské lidi v organizaci
- práci v organizaci podporující rovné příležitosti

Pokud do toho chceš jít s námi, pošli své CV a pár řádků o tom, proč chceš dělat tuhle práci na
michala.michlova@prostor-plus.cz , a my se Ti ozveme a probereme vše, co Tě bude zajímat. Výběrové řízení
je průběžné, zajímavé uchazeče a uchazečky si pozveme na osobní nebo online rozhovor.
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