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Ledovec, z. s., nestátní nezisková organizace hledá spolupracovníky nebo
spolupracovnice do týmu Centra duševního zdraví v Klatovech. Vyhlašuje tedy

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na pozici:

Peer konzultant/-ka s vlastní zkušeností s duševním onemocněním
Popis pozice:
Při práci s klientem sdílí peer konzultant/-ka svou zkušenost se zotavováním. Využitím
vlastního příběhu či osobních příběhů jiných lidí dodává druhým naději, motivaci a podporu,
snaží se spolu s nimi hledat a zdůrazňovat jejich silné stránky, podporuje je v nezávislosti a v
samostatném rozhodování, podněcuje je v přijetí vlastní zodpovědnosti na cestě k zotavení.
Do práce týmu vnáší peer konzultant/-ka podněty, názory a pohled lidí se zkušeností
s duševním onemocněním, poskytuje zpětnou vazbu s využitím vlastní zkušenosti.
Budete členem multidisciplinárního týmu Centra duševního zdraví Klatovy. Jedná se o
týmovou práci na částečný úvazek (0,5).
Místem výkonu práce jsou Klatovy, ale pracovat budete v celém regionu CDZ – Klatovsko,
Domažlicko, Horšovskotýnsko.
Očekáváme:
- Zprostředkování vlastního pohledu na potřeby klientů.
- Respekt ke klientům a jejich vlastnímu životnímu příběhu.
- Schopnost zvládat zátěž a znalost sama sebe a svých limitů.
- Schopnost a ochotu pracovat v týmu, spolehlivost.
- Dobré komunikační dovednosti, schopnost navazovat vztahy.
- Ochotu učit se novým věcem.
- Motivaci pomáhat druhým, empatii.
Výhodou:
Kurz pro pracovníky v sociálních službách.
Řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič/-ka
Nabízíme:
Smysluplnou, tvůrčí a zodpovědnou práci, podporu v osobním a kvalifikačním růstu,
pravidelnou supervizi. Příležitost být u posilování vlivu lidí se zkušeností na podobu péče o
duševní zdraví.
Nástup dle domluvy (nejpozději 1. května 2022).
Pokud Vás spolupráce s Ledovcem na této pozici zajímá, zašlete prosím nejpozději
do 31. ledna 2022 na adresu martina.podlipna@ledovec.cz
•
•

strukturovaný životopis
motivační dopis na téma „Co dává pomáhání mně, čím pomáhám jiným já?“ (do rozsahu
1 strana A4)

Do životopisu vložte prosím následující text:

Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášení do výběrového řízení (obecné údaje) dávám souhlas
k jejich zpracování ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/ 679 o ochraně fyzických osob v
souvislosti
se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Vybraní zájemci a zájemkyně budou pozváni k osobnímu pohovoru.

