Ledovec, z.s.
Ledce 1, 330 14
Tel.: 377 958 256
www.ledovec.cz
IČ: 26517051

Ledovec z.s., nestátní nezisková organizace, poskytující sociální služby lidem
s duševním onemocněním, hledá do svých týmů spolupracovníky s vlastní
zkušeností s duševním onemocněním. Vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
pro dvě osoby na pozici: PEER KONZULTANT
Popis pozice
Pracovníci budou součástí týmů Sociální rehabilitace a Chráněného bydlení
v Poradenském centru Ledovec v Plzni, a budou poskytovat podporu lidem s duševním
onemocněním formou dlouhodobé individuální spolupráce, a to především v oblasti
psychické podpory, sdílení zkušeností, porozumění onemocnění apod.
Pracovníci budou mj.:
 doprovázet uživatele služeb k zotavení prostřednictvím vlastního životního
příběhu
 seznamovat nové uživatele s pravidly a fungováním služeb
 podílet se na tvorbě a vedení individuálních a skupinových programů
či svépomocných aktivit pro uživatele služeb
 pomáhat uživatelům v pochopení onemocnění a jeho projevů
 nabízet uživatelům služeb podporu při sestavování protikrizového plánu
 spolupracovat se sociálními pracovníky na terénních výjezdech
 doprovázet uživatele služeb na aktivity, na úřady, k lékaři apod.
 účastnit se porad týmu, případových porad a supervizí
 vést záznamy o průběhu individuálních schůzek nebo skupinových aktivit
 propagovat služby Ledovce a podílet se na destigmatizačních aktivitách
v oblasti duševního zdraví
Požadavky
 vlastní zkušenost s duševním onemocněním z okruhu psychóz nebo neuróz
(zkušenost s hospitalizací výhodou)
 stabilizovaný zdravotní stav
 schopnost naslouchat, komunikovat a navazovat vztahy
 schopnost a ochota mluvit o své zkušenosti s duševním onemocněním,
zpracovat vlastní životní příběh
 předchozí pracovní zkušenost (práce s lidmi výhodou)
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pokročilá znalost práce na PC
dokončené základní vzdělání, středoškolské vzdělání výhodou
samostatnost, spolehlivost, aktivní přístup
ochota pracovat týmově
ochota pracovat v terénu, řidičský průkaz výhodou
morální a občanská bezúhonnost

Nabízíme
 hrazený přípravný kurz pro peer konzultanty v oblasti péče o duševní zdraví
od 2/2017 do 5/2017 v Centru pro rozvoj péče o duševní zdraví v Praze
 od 6/2017 roční pracovní smlouvu (s možností další spolupráce), rozsah
práce 20 hod. týdně
 flexibilní pracovní dobu
Zájemci o pozici, zašlete, prosím, žádost obsahující:
 strukturovaný životopis
 motivační text (max. 1stránka A4) na téma: „Čím mohu se svou zkušeností
života s duševním onemocněním být přínosem pro druhé, a co může práce
s lidmi s podobnou zkušeností přinést mně?“
 efektivní kontakt (mail, telefon)
mailem na adresu ledovec@ledovec.cz do 6. 1. 2017 do 12hod. Do předmětu
e-mailu uveďte VÝBĚROVKA PEER. Pokud neobdržíte potvrzení přijetí e-mailu
do dvou dnů, zašlete znovu.
Vybraní zájemci budou pozváni k výběrovému pohovoru, který proběhne
v Poradenském centru Ledovec v Plzni, Karoliny Světlé 13, dne 12. ledna 2017
odpoledne.
V případě dalších dotazů se můžete obrátit na:
Mgr. Vladimíra Křížová, peer konzultantka, tel. 776 100 101, e-mail:
vladimira.krizova@seznam.cz
Mgr. Mgr. Martin Fojtíček, ředitel, tel.: 777 019 834, e-mail: ledovec@ledovec.cz
(preferovaný kontakt pro dotazy je e-mail)
Poskytnutím svých osobních údajů dáváte souhlas s tím, aby je organizace Ledovec, Ledce 1, IČ 26517051,
zpracovávala a uchovávala v personální databázi pouze pro účely náboru a výběru zaměstnance v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb. Poskytnutí údajů je dobrovolné. Souhlas s jejich zpracováním a uchováním můžete
kdykoliv odvolat. Současně tím potvrzujete, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a přesné.

