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Ponuka práce psychológ/ička 

Občianske združenie Odyseus ponúka prácu v kontaktnom Centre K2 – kontakt s komunitou na 

bratislavskom sídlisku Pentagon. 

Nástupný plat: od 814,28 € / brutto (možnosť zvýšenia po 3 mesiacoch) 

Čo bude tvojou náplňou práce? 

• podpora programu výmeny striekačiek v rámci centra pre ľudí, ktorí užívajú drogy alebo 

pracujú v pouličnom sexbiznise, 

• poradenstvo pre ľudí, ktorí užívajú drogy alebo pracujú v pouličnom sexbiznise, 

• sprevádzanie klientov/iek do iných zariadení (úrady, lekári/ky) 

• administratíva spojená s klientskou prácou (zisťovanie informácií pre klienta/ku) 

Od našej novej kolegyne/nového kolegu budeme očakávať, že: 

• má ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore psychológia 
• akceptuje ľudí, ktorí užívajú drogy či pracujú v sexbiznise 
• rozumie poradenskému procesu 
• si uvedomuje aj zmysel administratívy, a preto sa jej neváha venovať pravidelne a so 

zmyslom pre detail 
• bude mať chuť stále sa vzdelávať a rozvíjať 
• nové pohľady, osobný rozvoj a riešenia konfliktov bude hľadať  v supervízii a otvorenej 

komunikácii 
• má za sebou prax  (samozrejme rátame aj dobrovoľnícku – ponuka vhodná aj pre 

absolventov) 
• bude ochotná/ý občas pracovať   aj vo večerných hodinách  
• bude ochotná/ý sa prispôsobiť 

Ponúkame: 

• prácu na plný úväzok 
• prácu v organizácii s dlhodobými skúsenosťami a oceneniami, know-how zo zahraničia 

a prepojením na medzinárodné siete 
• aktívnu podporu vzdelávania a sebarozvoja: k dispozícii máme bohatú knižnicu 

a umožňujeme účasť na školeniach a výcvikoch na Slovensku i v zahraničí 
• flexibilný pracovný čas 
• home-office po skúšobnej dobe 
• priateľskú pracovnú atmosféru a tímové správanie v mladom kolektíve 
• pravidelnú supervíziu pod odborným vedením 

Miesto práce: Bratislava Termín nástupu: asap 

Ak máš o prácu v OZ Odyseus záujem, pošli nám, prosím, svoj životopis a motivačný list, kde uvedieš, 

prečo chceš práve u nás a na danej pozícii pracovať. Odporúčame spomenúť aj tvoje predchádzajúce 

skúsenosti, ktoré u nás môžeš zužitkovať. Všetko nám pošli e-mailom na bedusova@ozodyseus.sk.  

http://www.odyseus.org/
http://www.esf.gov.sk/
http://www.employment.gov.sk/
http://www.ia.gov.sk/
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Telefonicky budeme kontaktovať iba tých uchádzačov a uchádzačky, ktorí/é spĺňajú uvedené 

požiadavky v našej ponuke.  

OZ Odyseus, Haanova 10, 852 23 Bratislava; www.odyseus.org 

Kontaktná osoba: Nikoleta Bedušová, bedusova@ozodyseus.sk 

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja  v rámci Operačného programu ľudské zdroje.  

Občianske združenie Odyseus je jednou z najstarších organizácií na Slovensku poskytujúcich terénnu 
sociálnu prácu. Od roku 1997 poskytuje nízkoprahové služby s pomocou profesionálneho tímu 
sociálnych pracovníkov a pracovníčok. Ide prevažne o servisné služby ľuďom užívajúcim drogy a 
osobám ponúkajúcim sexuálne služby na ulici. V roku 2013 získalo združenie dve ocenenia – Cenu 
Nadácie Orange a medzinárodnú Cenu Nadácie ERSTE za sociálnu integráciu. V roku 2015 Inštitút 
finančnej politiky ohodnotil program výmeny injekčných striekačiek OZ Odyseus ako vysoko 
nákladovo efektívny, keď zistil, že každé vložené euro vygeneruje prínosy v hodnote takmer troch 
eur. Viac informácií nájdete na www.odyseus.org,  www.drogy.org,  www.facebook.com/Oz.Odyseus. 
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