
 

 

 

 

Statek Vlčkovice, o.p.s. hledá posilu do sociálních služeb v oblasti rodin a dětí 

 

Naše organizace působí na Voticku a poskytuje tyto služby: 

Sociální bydlení 

Program sanace rodin 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

a nově Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

 

Koho hledáme: sociálního pracovníka ve službách pro děti, mládež a rodinu 

Místo výkonu práce: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve Voticích a rodiny v našich službách a 

programech 

 

Popis pracovní náplně: 

Přímá práce s cílovou skupinou (děti a mladí lidé od 6 – 18 let, které tráví volný čas pasivním způsobem a 

rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci). 

Úvazek kombinuje pracovní náplně v jednotlivých službách organizace 

 

Hlavní náplň práce 

Přímý kontakt s uživateli nízkoprahového zařízení v ambulantní formě 

Aktivizační, vzdělávací, volnočasové a preventivní aktivity 

Pomoc při uplatňování práv klientů a při obstarávání osobních záležitostí 

Komunikace s uživateli (rodinami s dětmi) a institucemi – vytipování uživatelů, navazování spolupráce s od-
borníky věnujícími se dětem, mládeži a rodině 

Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě v jejich přirozeném 
prostředí rodin 

Mapování situace uživatele, včetně podmínek, v nichž žije a dostupných zdrojů, které je možné využít při 
řešení jeho problému 

Společně s uživatelem plánování služby a její realizace 

Uzavírání dohod o spolupráci s uživateli, vedení řádné dokumentace  



 

 

 

Spolupráce na rozvoji standardů kvality poskytovaných služeb pro rodiny s dětmi a NZDM 

Interní hodnocení výstupů programu v rámci porad  

Prezentace sociálních projektů na webu, veletrzích, v médiích, prezentace podporovatelů  

 

Požadujeme  

Vzdělání sociálního pracovníka dle zákona 108/2006 Sb.  

Základní znalost standardů kvality sociálních služeb a zákona o sociálně-právní ochraně dítěte  

Dobré komunikační schopnosti 

Schopnost samostatného výkonu práce 

Praxe v sociálních službách vítána 

Týmovost a citlivost 

Ochotu podílet se na rozvoji sociálních služeb organizace 

Trestní bezúhonnost  

Řidičské oprávnění skupiny B 

Zdravé sebevědomí a odolnost 

Obsluha PC na uživatelské úrovni 

 

Nabízíme 

Rozvojové zaměstnání v dynamické neziskovce 

Příjemný kolektiv a zázemí 

Profesionální přístup k poskytovaným službám 

Práci pod supervizi a možnost vzdělávání 

Mzdu odpovídající tabulkovému platu 

 

Velikost úvazku: 2,0 úvazku (hledáme dva sociální pracovníky) 

 

Nástup: 04. 01. 2021 

 

Životopisy a motivační dopisy zasílejte do 06. 11. 2020 na níže uvedený kontakt. Ústní pohovor bude probíhat 

13. 11. 2020 a 20. 11. 2020. 

Kontakt: Bc. Jan Počepický, 604 915 427, e-mail: pocepicky@statekvlckovice.cz 

mailto:pocepicky@statekvlckovice.cz

