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Sociální služby města Kroměříže, p. o.                                     

hledají do týmu sociální služby: Podpora samostatného 

bydlení, která se věnuje lidem s mentálním znevýhodněním, 

kolegu na pozici 

 

asistent Podpory samostatného 

bydlení. 

 
Jde o terénní sociální službu, která pomáhá dospělým lidem s mentálním 

znevýhodněním žít v běžném prostředí vlastní domácnosti a zvládat nároky 

samostatného bydlení. 

 

Co je pro nás důležité: 

 aktivní přístup a ZÁJEM O ZAČLENĚNÍ OSOB S MENTÁLNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM 

do běžné společnosti, 

 SAMOSTATNOST při řešení situací vznikající v domácnostech klientů a při jejich 

doprovodech, 

 dovednost RESPEKTUJÍCÍ A PŘÁTELSKÉ KOMUNIKACE - s našimi klienty 

i mezi kolegy v malém týmu, 

 ODBORNOST -  vzdělání dle Zákona č. 108/2006 – pracovník v sociálních 

službách, klademe důraz na kvalitní individuální plánování, 

 Zkušenosti s prací v sociálních službách. 

 ZÁJEM UČIT SE A BÝT SOUČÁSTÍ TÝMU – týmová spolupráce, jednotné 

postupy ve prospěch klientů – podpora: při zajišťování chodu 

domácnosti a péče o sebe, při vyhledávání pracovních příležitostí a 

pravidelné docházky do práce, při řešení volného času či kontaktu 

s rodinou a přáteli, při začlenění do běžného života, 

 AKTIVNÍ ŘIDIČ - řidičský průkaz sk. B, ale i ochota pěších doprovodů 

klientů, 

 zodpovědný přístup k administrativě související s provedenou prací, 

včetně práce na PC, 

 nástup: 1. 10. 2019, případně dle dohody. 
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Nabízíme: 
 
 1,0 úvazku na HPP, 

 dobré finanční ohodnocení, 

 možnost výhodného závodního stravování, 

 6 týdnů dovolené, 

 práce na 1 směnu dle aktuálních potřeb klientů (bez nočních směn) 

v registrované provozní době služby Po – So 7:00 – 19:00 

 vlídné a přátelské zacházení 

 

Máte zájem provázet běžným životem dospělé mentálně znevýhodněné?  

Zasílejte své strukturované životopisy emailem, písemně do 20. 8. 2019, vybrané zájemce 

splňující podmínky budeme kontaktovat a pozveme k osobnímu pohovoru. Kontaktní osoba: 

Mgr. Romana Hejdová - vedoucí Podpory samostatného bydlení, tel. 725 988 955, 

hejdova@sskm.cz 

Adresa: Karla Čapka 3333/2, 767 01 Kroměříž (kancelář v budově Sociálně terapeutických dílen 

Hanáček) 
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