
 

 

 

 

Armáda spásy v České republice, z.s. 

Centrum sociálních služeb Lidická 
Lidická 18a 

150 00 Praha 5 

 

přijme 

na pracovní pozici 

 

TERÉNNÍHO PRACOVNÍKA 

Požadujeme: 

 vzdělání dle zák. o soc. službách č. 108/2006 Sb. (minimálně VOŠ sociálního 

zaměření v případě sociálního pracovníka) 

 minimálně střední vzdělání s výučním listem, kurz PvSS výhodou  

 čistý trestní rejstřík 

 ochotu dále se vzdělávat 

 zájem o práci s lidmi bez domova, lidmi v krizi 

 ochotu ošetřovat v terénu 

 schopnost empatie, vstřícného a citlivého přístupu k uživatelům 

 schopnost pracovat v týmu i samostatně, komunikativnost a odpovědnost 

 znalost práce na PC 

 respektování křesťanských zásad Armády spásy 

 řidičský průkaz výhodou (prosím uveďte do životopisu) 

 

Nabízíme: 
 pracovní úvazek 0,5 -1, dle domluvy  

 práci v mezinárodní křesťanské organizaci 

 možnost supervizí a dalšího vzdělávání 

 stravenky 

 5 týdnů dovolené 

 prostor pro realizaci vlastních nápadů v rámci sociální služby 

 předpokládaný termín nástupu dle domluvy 

 mzda:  dle vzdělání 

 

Místo výkonu a základní popis práce: 
 adresa pracoviště: Armáda spásy v České republice, z.s., Centrum sociálních služeb 

Lidická, Lidická 18a, 150 00 Praha 5 

 navštěvované lokality: Praha 

 popis práce: vyhledávání osob bez přístřeší v jejich přirozeném prostředí; podpora 

osob, které jsou ohroženy ztrátou bydlení; poskytnutí základního ošetření a 

zprostředkovávání lékařské pomoci, spolupráce s kurátory navštěvovaných lokalit. 

Poskytování základního poradenství, doprovody, případná dopomoc s osobní 

hygienou. Administrativa spojená s poskytováním služby. 



 práce na koncepci sociální služby 

 v případě že máte zájem o bližší informace napište na email: 

michaela_skopova@czh.salvationarmy.orh 

 

STRUKTUROVANÉ ŽIVOTPISY zasílejte do 31.7.2017, elektronicky na adresu: 

evelina_opltova@armadaspasy.cz. A NAPIŠTE NÁM, PROČ BYSTE CHTĚLI 

PRACOVAT NA POZICI SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA. Do předmětu 

napište,,TERÉNNÍ PRACOVNÍK,,. Výběrové řízení může být až na 3 kola; 1. kolo – 

zaslání životopisu a motivačního dopisu, 2. kolo - pohovory s vybranými uchazeči, kteří 

budou pozváni. Případné 3. kolo, by probíhalo v terénu. (Zasláním materiálů o své osobě zájemce 

souhlasí s uchováním svých osobních údajů po dobu výběru nového pracovníka. Poté budou materiály 

skartovány.) 
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