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Tajemnice Úřadu městské části Praha-Ďáblice vyhlašuje 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA 
Sociální pracovník v rámci projektu „Sociální pracovník na MČ Praha-

Ďáblice a MČ Praha-Dolní Chabry“ 
(jedná se o 1/2 úvazku v letech 2020-2021) 

 

Náplň práce: 
 Vyhledávání (depistáž) jedinců či skupin osob ohrožených nepříznivou sociální situací v jejich 

přirozeném prostředí, 

 mapování potřeb, cílů a přání osob a sestavení individuálního plánu podpory/péče 
pomocí přístupu zaměřeného na člověka, individualizovaná přímá sociální práce, která bude 
realizovaná především v přirozeném prostředí klientů, 

 případová koordinace podpory/péče pomocí zprostředkování adekvátních služeb a pomoci 
(dávky, pomůcky, služby aj.) a podpora jednotlivce při jednání se zainteresovanými subjekty 
v podpoře klienta, 

 vedení dokumentace v souladu s organizačními a profesními nároky, 

 aktivní sledování situace klienta a pravidelné návštěvy potenciálních i stávajících klientů 
v přirozeném prostředí, domácí zdravotní péče, 

 monitorování, pravidelné vyhodnocování a úprava individuálního plánu podpory, 

 nabídka základního i odborného sociální poradenství a edukace cílové skupině, pečujícím 
rodinám, a dalším relevantním subjektům, 

 přijímání podnětů a upozornění od občanů, zástupců obcí a spolupracujících organizací, 

 komunikace s poskytovateli sociálních a zdravotních služeb, praktickým lékařem a dalšími 
odborníky v místě (například v oblasti specializovaného poradenství, nebo bydlení) a jejich 
propojování, propojování poskytovatelů různých druhů pomoci a podpory lidem, kteří sami 
nemohou anebo nemají nikoho ve svém okolí, kdo by mohl pro ně cokoliv zařídit, 

 mapování dostupných služeb, vč. jejich aktuální kapacity s ohledem na budoucnost, mapování 
poptávky po podpůrných službách, spolupráce s odbory MČ Praha 8 a magistrátem hl. m. 
Prahy, 

 dodržování etických zásad a principů sociální práce, 

 propagace projektu. 
 

Požadavky: 
 Předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka podle § 110 zákona 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, nebo v souladu s §§ 5,10, 43 odst. 2 písm. d) dle zákona č. 96/2004 Sb., 
zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických 
povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), 

 výborná znalost českého jazyka slovem i písmem, 

 spolehlivost a časová flexibilita, 

 schopnost pracovat s MS Office,  

 trestní bezúhonnost, 

 výhodou praxe na obdobné pozici. 

 
Výhodou: 

 Znalost místního prostředí nebo ochota tuto znalost v krátké době získat, 

 schopnost pracovat samostatně, 

 dobré organizační schopnosti. 
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Nabízíme: 

 Platové zařazení v platové třídě 8, popř. podle praxe a vzdělání, 

 další vzdělávání v rámci projektu, 

 supervizi. 
 

 
K přihlášce je nutno připojit strukturovaný životopis, motivační dopis, výpis z evidence Rejstříků 
trestů ne starší než 3 měsíce a kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. 
 
 
Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit v zalepené obálce označené „Výběrové řízení – 
sociální pracovník – projekt“ do podatelny Úřadu městské části Praha-Ďáblice, Osinalická 1104/13 nebo 
poštou na adresu: Městská část Praha-Ďáblice, Úřad městské části, Osinalická 1104/13, 182 02 Praha-
Ďáblice nejpozději do 3. února 2020. 

 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.  
 
Předpokládaný nástup: 1. 3. 2020 nebo dle dohody. 

 
                                             
 

 


