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BRIGÁDA – NÁSTUP IHNED 
 

ASISTENT U LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM – DOPROVODY, ASISTENCE 

 
Společnost Fosa, o. p. s., služba „Osobní asistence Osa“, přijme pracovníka na pozici 
„OSOBNÍ ASISTENT – PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH“: 
 
 

Nabízíme: 

 Práci na dohodu o pracovní činnosti (DPČ – max. 20 hodin týdně) 

 80 Kč/h, po třech měsících 85 Kč/h  
o proplácíme i čas na přesun mezi jednotlivými uživateli, zpracování 

dokumentace, účast na poradách a intervizích apod. 

 Flexibilní pracovní dobu 

 Zajímavou práci s lidmi s mentálním postižením v Praze (popřípadě blízkém 
okolí) 

 Zaškolení do dané problematiky, podporu formou týmové intervize 

 Po třech měsících možnost vystavení potvrzení o praxi 

 Možnost dalšího vzdělávání, profesního růstu a kariérního postupu 

 Práci ve stabilní a zaběhnuté organizaci poskytující sociální služby 
 
Pracovní náplň: 

 Poskytování přímé péče uživatelům služeb (služba osobní asistence – zařazení 
„pracovník v sociálních službách“) 

 Písemné zpracovávání zápisů z průběhu asistence 

 Účast na pravidelných poradách a intervizích  

 Účast na dalším vzdělávání 
 
Kvalifikační a osobnostní předpoklady: 

 Vzdělání: minimálně SŠ vzdělání s maturitou, vzdělání dle zákona o sociálních 

službách výhodou (možno doplnit do 18 měsíců po nástupu) 

 Praxe: Zkušenosti v práci s cílovou skupinou výhodou, nikoliv podmínkou 

 Dovednosti: pracovat s časem, sebereflexe, základní práce s PC, poskytovat 

vhodnou míru podpory 

 Osobní vlastnosti: spolehlivost a dochvilnost, respekt k druhým lidem, ochota 

pracovat v terénu, samostatnost, schopnost řešit neobvyklé situace, 
komunikativnost 

 Časová flexibilita 

 Morální bezúhonnost 

 
V případě zájmu zašlete motivační dopis a strukturovaný životopis na e-
mailovou adresu silleova@fosaops.org. Bližší informace Vám poskytne vedoucí 
služby Bc. Kristýna Šilleová na telefonních číslech 775 350 117 nebo 271 
910 016. 
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