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Hledá kolegyni/kolegu na pozici sociální pracovnice/pracovníka, nebo pracovnici/pracovníka
v sociálních službách na HPP nebo poloviční úvazek, do týmu Prevence bezdomovectví, který se
specializuje na poskytování podpory při zabydlování a udržení si bydlení dle principů HOUSING

FIRST.

Hledáme super sociálního pracovnici/pracovníka, která/ý:

 Je zapálená/ zapálený pro věc,
 je zvídavá/zvídavý,
 zajímají jí/ho nové přístupy v sociální práci,
 je, stejně jako my, přesvědčená/přesvědčený, že bydlet není žádný luxus, ale základní lidská 

potřeba.
 Má čistý trestní rejstřík a vzdělání dle zák. o soc. službách č. 108/2006 Sb.

Nabízíme práci v mezinárodní organizaci s dlouhodobou historií poskytování podpory lidem v nouzi. 
Vzdělávání zaměstnanců je pro nás v rámci zlepšování kvality práce velmi důležité, jeho 

součástí je také pravidelná supervize.
V rámci spolupráce s magistrátem hl. m. Prahy nabízíme možnost získání profesního bytu od 

města.
Zaměstnanci mají nárok na 5 týdnů dovolené. Pracovní doba je flexibilní, abychom mohli být 

uživatelům služby k dispozici co nejvíce.
Nástupní plat je 27.600,-Kč - 32.000,-Kč, dle dosaženého vzdělání a praxe,  zaměstnanci mají

také možnost stravenek.
Nástup listopad 2020 - leden  2021.

Spolupracujeme s lidmi, kteří žijí v obecních/městských bytech na území hl. m. Prahy, a v danou 
chvíli potřebují podporu sociální služby k udržení si bydlení a zlepšení své životní situace. 

Naše služba funguje jako case manager a dojednává další potřebnou podporu ze strany dalších
sociálních služeb a městských částí.

Terénní pracovnice/pracovník v rámci pravidelných schůzek, na základě navázaného vztahu, 
poskytuje uživateli potřebnou podporu v rámci  řešení různých oblasti jeho života, s cílem stabilizovat
ho v bydlení a podpořit ho na cestě k zotavení. Každý den přinese něco nového. Někdy je to 
vyřizování občanky a sociálních dávek, jindy registrace u lékaře, kam by uživatel sám netrefil a nebo 
první výlet do divadla po 20ti letech života na ulici.



Přihlášky do výběrového řízení včetně strukturovaného životopisu a motivačního dopisu zasílejte 
elektronicky na emailovou adresu: josefina.schneiderova@armadaspasy.cz. 

Do předmětu napište ,,Prevence bezdomovectví,,. 

Výběrové řízení je dvoukolové:

1. kolo – zaslání životopisu a motivačního dopisu, který obsahuje:
■ Vaše  motivace  pro  práci  v  zabydlování  osob  v

bytové tísni,
■ v čem je pro Vás zajímavé pracovat ve službě, která

se řídí principy  Housing first,
■ Vaše dosavadní zkušenosti v sociální práci

2. kolo - osobní pohovor s vybranými uchazeči

Zasláním materiálů o své osobě zájemce souhlasí s uchováváním svých osobních údajů po dobu trvání
výběrového řízení. Poskytnuté doklady pro výběrové řízení budou po výběrovém řízení skartovány.


