Nabídka práce č. 4/2018
Hledáme zaměstnance do pracovního týmu přímé péče v sociální pobytové
službě domov pro seniory.
Jedná se o profesi

Aktivizační pracovník

Mzdové zařazení:
• základní mzda od 19 000,- Kč do 22 000,00 Kč / dle praxe
• osobní ohodnocení po uplynutí zkušební doby.
Benefity:
• další odborné vzdělávání,
• příspěvek na stravování,
• 5 týdnů dovolené.
Počet úvazků: 1 (40 hod/týden)
Pracovní poměr:
• na dobu určitou – 1 rok, s možností na dobu neurčitou
• zkušební doba 3 měsíce,
• nástup červenec 2018
• denní služby Po – Pá
Místo výkonu práce:
Domov pro seniory – domov sv. Zdislavy, Rooseveltova 41, 746 01 Opava
je pobytová sociální služba určena osobám nad 65 let věku, kteří mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu, a jejich situace vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Domov pro seniory poskytuje svým klientům
stravování, ubytování, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zajišťuje
základní ošetřovatelskou péči, dále zajišťuje zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím, aktivizační činnost (volnočasové aktivity a pomoc při
prosazování práv a oprávněných zájmů např. pomoc při vyřizování osobních
záležitostí na úřadech, komunikace s rodinou, lékaři apod.)
Domov seniorů nabízí celoroční pobyt, služby jsou poskytovány 24 hodin denně.
Kapacita domova pro seniory: 22 ubytovacích míst
Náplň práce:
• organizace a realizace individuálních a skupinových aktivizačních, volnočasových
a zájmových aktivit s klienty domova pro seniory, z oblasti výtvarné, hudební,
pohybové, kulturní, apod.
• pomoc a podpora klientů při obnovování nebo upevňování kontaktu s rodinou
a dalšími blízkými osobami
• realizace nácviků pro upevnění nebo rozvoj sociálních, psychických
a motorických schopností a dovedností
• podpora sociálního začleňování klientů v domově i mimo domov
• podpora při stravování klientů
• organizace oslav narozenin klientů a zajištění doprovodného programu
• sledování potřeb klienta a vedení individuálních záznamů o průběhu sociální
služby (role klíčového pracovníka v sociálních službách)

•
•
•
•

týmová spolupráce s ostatními pracovníky domova v oblasti aktivizace klientů
a nácviků dovedností
spolupráce s dobrovolníky a praktikanty v domově a organizace jejich práce
v oblasti aktivizačních a zájmových činností
spolupráce s dalšími organizacemi a institucemi v oblasti organizování
společných kulturních akcí, přednášek, vystoupení
spolupodílení se na organizaci společenských akcí pro veřejnost

Kvalifikační požadavky:
• minimálně SŠ vzdělání sociálního, popř. pedagogického směru (nebo SŠ jiného
směru a kvalifikační kurz pracovníka v sociálních službách)
• trestní bezúhonnost
• uživatelská znalost práce s PC
• řidičský průkaz skup. B výhodou
• dovednosti v oblasti muzikoterapie, arteterapie, bazální stimulace, smyslové
stimulace výhodou
Osobnostní předpoklady:
• úcta a respekt k lidem seniorského věku
• schopnost pracovat v týmu
• dodržování etických norem
Uchazeč zašle:
• profesní životopis a motivační dopis na seniori.svzdislava@seznam.cz,
• kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (stačí předložit u osobního
pohovoru)
Způsob a místo podání:
• poštou,
• elektronicky – email: seniori.svzdislava@seznam.cz,
• nebo osobně na adrese: Domov pro seniory-domov sv. Zdislavy,
Rooseveltova 41, 746 01 Opava

V případě potřeby dalších informací kontaktujte vedoucí domova Mgr. Danielu
Horákovou, 730 575 975.

