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Trnavská arcidiecézna charita

Oznam o voľnom pracovnom mieste

Pracovná pozícia Psychológ

Stredisko (soc. 
služba)

Projekt: Dostupné bývanie

Miesto výkonu 
práce: 

Trnavský kraj

Pracovný pomer na dobu určitú, počet mesiacov: 24
Mzda (plat) 1199,- € brutto
Kvalifikačné 
predpoklady

VŠ II. stupeň, odbor: psychol

Pracovná náplň
   

Pracovné  miesto  je  obsadzované  v  rámci  výzvy:  Dostupné  bývanie  s
prvkami housing first.
Cieľovou skupinou sú ľudia bez domova, osoby a rodiny ohrozené stratou
bývania.
Náplňou práce psychológa bude v súčinnosti so sociálnymi pracovníkmi:
- identifikovanie jednotlivcov, skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou
alebo sociálnym vylúčením a bariér brániacich ich integrácii do bežného
života
- odborné intervencie a postupy práce zamerané na dosiahnutie sociálnej
integrácie  klientov,  identifikovanie  a  podporu  silných  stránok  klientov,
hľadanie vlastných zdrojov klientov a podpora sebaadvokácie
-  poskytovanie  psychologickej  podpory  a  pomoci  s  cieľom  dosiahnuť
dlhotrvajúcu zmenu v živote klientov.

Ďalšie 
požiadavky 
(prax)

- bez požiadavky na prax

Pracovné 
podmienky 
(zmennosť)

- pružný pracovný čas

Požadované 
všeobecné 
spôsobilosti 
(zručnosti, 
schopnosti)

- analyzovanie a riešenie problémov
- komunikácia (jednanie s ľuďmi)
- motivovanie ľudí
- vedenie ľudí

Osobnostné 
predpoklady

- analytické myslenie
- asertivita
- komunikatívnosť
- iniciatívnosť
- sebaistota
- vnútorná stabilita

Požiadavky na PC Interne – úroveň: pokročilá
Microsoft Word – úroveň: pokročilá
Microsoft Excel – úroveň: pokročilá

Vodičské 
oprávnenie, iné 
požiadavky

Vodičské oprávnenie – podmienka

Ponúkame - možnosť pružného pracovného času
- pravidelné vzdelávanie a supervízie

Zoznam 
požadovaných 
dokumentov

- životopis
- odporúčaný: Motivačný list
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Predpokladaný 
nástup do práce

1.7.2021

Kontaktná osoba 
(meno, 
priezvisko, mail, 
tel.č.)

Mgr. Katarína Pažítková
katarina.pazitkova@charitatt.sk
0948 267 081

Ďalšie informácie Zmyslom práce psychológa je v súčinnosti s tímom hľadať vhodných 
klientov, ľudí bez trvalého bývania, ktorým bude poskytnutá možnosť 
bývania. Úlohou psychológa bude následne poskytovať podporu počas 
celého procesu ubytovávania, hľadania práce, riešenia bežných problémov
s cieľom integrácie človeka do väčšinovej spoločnosti.
Pracovný čas tak bude potrebné prispôsobiť aktuálnej situácii klienta.

V Trnave, dňa 21.5.2021

Ing. Miroslav Dzurech, štatutárny zástupca TADCH
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