Hledáme sociálního pracovníka pro poradenskou práci s lidmi s mentálním
postižením a jejich rodinami v Brně
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s.
hledá do svého týmu motivovaného člověka se zkušeností s prací s lidmi s mentálním postižením
a jejich rodinami na pozici Konzultant pro práci s lidmi s mentálním postižením a jejich
rodinami na 0,8 úvazku - celý úvazek na dobu určitou na rok s možností následné smlouvy na
dobu neurčitou. Nástup možný hned.
Sociální pracovník pracuje v Poradenském centru SPMP, kde poskytuje odborné sociálně - právní
poradenství lidem s mentálním postižením a jejich rodinám a je zapojen do dalších podpůrněvzdělávacích aktivit pro rodiny lidí s mentálním postižením např. při plánování budoucnosti a
řešení krizových scénářů.
Náplň práce sociálního pracovníka:
 Poskytuje lidem s mentálním postižením a jejich rodinám podporu a pomoc při hledání
vhodného řešení nepříznivé sociální situace, ve které se člověk s postižením a jeho rodina
nachází (psychologická, sociální i právní podpora).


Informujeme o základních právech a povinnostech lidí s postižením.



Pomáhá rodině člověka s postižením při plánování budoucnosti a řešení krizových
scénářů a při osamostatňování člověka s mentálním postižením.



Poskytuje informace o platné legislativě a dostupných sociálních službách.



Pomáhá při nastavení vhodné a přiměřené právní ochrany lidí s mentálním postižením a
radí v otázkách svéprávnosti a zajištění financí a majetku.



Poskytuje informace o nároku na sociální dávky, pomáhá při sepisování žádostí, radí, jak
napsat odvolání (příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku
atd.).



Asistuje při vyřizování invalidních důchodů či průkazů ZTP, ZTP/P.



Zprostředkovává kontakt na další odborníky (právník, lékař, odborný lékař, psycholog,
pracovník SPC, pedagog).



Poskytuje základní dluhové poradenství.



Zpracovává informace a texty do jednoduché, srozumitelné podoby.

Požadujeme:
 VŠ vzdělání


Ochotu cestovat za klienty po Moravě



Ochotu cestovat minimálně 2x měsíčně na porady týmu do Prahy



Ochotu rozvíjet se v daném oboru



Samostatnost



Spolehlivost



Empatie



Ochotu týmové spolupráce



Zkušenost s prací s lidmi s mentálním postižením nebo podobnou cílovou skupinou



Anglický jazyk



Zkušenost s prací s rodinou nebo jiným systémem výhodou



Zkušenost z oblasti poradenství výhodou



Specializace na určitou oblast jako jsou alternativní komunikace, krizová intervence nebo
práce s agresivitou výhodou

Nabízíme:


Zajímavou práci v malém týmu



Možnost dalšího vzdělávání



Možnost zapojení do mezinárodních projektů



Flexibilní pracovní doba



Možnost částečně pracovat z domova



Možnost mentoringu od zkušených kolegů



Různorodou sociální práci



Dlouhodobou spolupráci s vybranými rodinami

Jestli Vás naše nabídka zaujala, pošlete nám životopis a motivační dopis do 20.9.
Výběrové řízení se bude konat 27.8.2018 v Praze
Kontaktní osoba pro výběrové řízení je Camille Latimier
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, z.s.
Karlínské náměstí 59/12
18603 Praha 8
tel: 221890436
mobil: 605043315
camille.latimier@spmpcr.cz
www.spmpcr.cz, https://www.facebook.com/spmpcr/

