
 

ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE 

nabízí možnost absolvovat  

STÁŽ 

ve službě Prevence bezdomovectví, 

na pozici Terénní sociální pracovník 

 

Na přelomu roku 2016 budeme vypisovat výběrová řízení na pozice terénních 

sociálních pracovníků pro pracoviště: 

Prevence bezdomovectví Ostrava  

Prevence bezdomovectví Bohumín  

Prevence bezdomovectví Frýdek - Místek 

 

KOHO HLEDÁME 

Do našeho týmu hledáme motivované a zodpovědné osoby, které chtějí pracovat v sociální oblasti. Podmínkou 

je VŠ nebo VOŠ sociálního směru s ohledem na návrh zákona o sociálních pracovnících. Předchozí pracovní 

zkušenosti nejsou podmínkou, hlavní je chuť se rozvíjet. 

 

KDO JSME  

Armáda spásy, je křesťanská organizace působící ve 127 zemích světa. Provozujeme sociální zařízení a 

komunitní centra, ve kterých poskytujeme více než 60 registrovaných sociálních služeb. Našim cílem je 

fyzická, sociální, morální a duchovní podpora lidí všech věkových kategorií, jsme tu pro ty, kteří potřebují 

pomoc, pro ty, kdo se ocitli bez střechy nad hlavou, stejně jako pro osamělé a hledající. 

CO DĚLÁME  

Služba Prevence bezdomovectví, působí ve dvou oblastech, poskytujeme poradenství, kontakty a informace 

převážně zaměřené na oblast bydlení a poskytujeme terénní sociální službu v pronajatých bytech. Hlavním 

cílem je poskytovat terénní službu uživatelům v bytech, které dostávají do Armády spásy do podnájmu. Službu 

poskytujeme v lokalitách Ostrava Přívoz a Ostrava Poruba, Bohumín a od roku 2017 i ve Frýdku – Místku. 

Náplní této sociální služby je zvyšování kompetencí uživatelů v oblasti bydlení. 

CO NABÍZÍME  

      

Nabízíme možnost třídenní stáže na pozici terénního sociálního pracovníka v programu „sociálních“ bytů. 

Náplní stáže je seznámení se s prací terénního sociálního pracovníka při práci v terénu s uživateli sociálních 

bytů. Stáži bude předcházet úvod do fungování služby, při kterém se uchazeči obeznámí s fungováním 

služby, následovat budou tři dny stáže a spolupráce s přiděleným terénním sociálním pracovníkem, bude se 

jednat hlavně o okruh poradenství, terénní práce a administrativy. 

 

Stáže budou probíhat v období červenec – září 2016 na některém ze stávajících pracovišť služby 

(Ostrava Přívoz nebo Poruba, Bohumín). Stáž je dobrovolná a neplacená. Úvodní seznámení se 

službou absolvují uchazeči o stáž společně, následně si domluví další postup individuálně. 

Kontakty   

Pro přihlášení na stáž nás prosím kontaktujte v době do 15. 9. 2016 

Mgr. Marcela Stryjová, ředitelka     Prevence bezdomovectví Ostrava 

Tel.: 737 215 431,       Moravská Ostrava a Přívoz 

E:  marcela_stryjova@czh.salvationarmy.org   Palackého 741/25 

702 00 Ostrava 1 
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