
Armáda spásy v  České republice, z.s.
Centrum sociálních služeb Lidická

Lidická 18a
Praha 5

přijme
na pracovní pozici 

SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA PRO 
PREVENCI BEZDOMOVECTVÍ (PODPORA

V SOCIÁLNÍM BYDLENÍ OD MHMP, „HOUSING FIRST“)
– DOPLŇKOVÁ SÍŤ MHMP

Požadujeme: 
 vzdělání dle zák. o soc. službách č. 108/2006 Sb. (minimálně VOŠ)
 čistý trestní rejstřík
 ochotu se vzdělávat  například v motivačních rozhovorech, či krizové intervenci
 zájem o práci s osobami a rodinami bez domova, lidmi v krizi
 schopnost empatie, vstřícného a citlivého přístupu k uživatelům
 schopnost pracovat v týmu i samostatně, komunikativnost a odpovědnost
 znalost práce na PC
 respektování hodnot Armády spásy
 respektování principů Housing first

Nabízíme:
 práci na HPP v mezinárodní organizaci
 pracovat ve službě, která využívá moderní trendy v sociální práci
 možnost supervizí a dalšího vzdělávání
 5 týdnů dovolené
 stravenky
 flexibilní pracovní doba od pondělí do pátku
 prostor pro realizaci vlastních nápadů v rámci sociální služby
 termín nástupu 1. 10. 2019
 nástupní mzda:  28.900 Kč s možností navýšení v roce 2020.

Místo výkonu práce:
 Kancelář: Praha 5
 Práce je vykonávána v sociálních bytech uživatelů služby a v Praze (doprovody). 



Základní popis práce:
 Sociální práce (podpora) s osobami starších 18ti let, případně celých rodin, žijících

v sociálních bytech od magistrátu hl. m. Prahy – individuální práce s klienty. 
 Podpora při zabydlování klientů do bytů magistrátu hl. m. Prahy.
 Sociální práce s jednotlivci v oblastech: udržení si nájemního bydlení; podpora při

zkvalitnění  života;  pomoc  při  hledání  a  udržení  si  práce;   pomoc  při  vyřizování
osobních  záležitostí  (komunikace  s  úřady,  fyzickými  i  právnickými  osobami);
sociální  integrace  (individuální  přístup  k uživatelům);  zmírňování  důsledků
rizikového chování (harm reduction)

 Administrativa  (vedení  dokumentace  uživatelů,  evidence  zájemců  o  službu,
komunikace s úřady apod.)

 Kreativní a flexibilní práce s uživateli
 Týmová práce na další koncepci sociální služby

Přihlášky do výběrového řízení včetně strukturovaného životopisu a motivačního dopisu
zasílejte do 6. 9. 2019 (včetně), elektronicky 

na emailovou adresu: 

jan_desensky@armadaspasy.cz. 

Do předmětu napište ,,Prevence bezdomovectví,,. 

Výběrové řízení může být až na 2 kola; 

1. kolo – zaslání životopisu a motivačního dopisu, který obsahuje:

A) Vaše motivace pro práci v zabydlování osob v bytové tísni,
B) Vaše představa o přístupu Housing first,
C) Rozepsat Vaše dosavadní zkušenosti v sociální práci.

2. kolo - pohovory s vybranými uchazeči, kteří budou pozváni. Pohovory budou probíhat
v termínu od 9. 9. do 13. 9. 2019.

mailto:jan_desensky@armadaspasy.cz

