
  
Centrum sociálních služeb Karla Larssona  
Hledá pracovníka/pracovnici pro Terénní program v týmu Streetwork (sociální pracovník/pracovník 

v sociálních službách) 

Cílová skupina: osoby bez domova, práce přímo na ulici 

Kancelář: Kodaňská 1441, Praha 10, 101 00 

 

Kritéria a požadavky 
 Ukončené vzdělání v oboru sociální práce (DiS., Bc. či Mgr.) v případě pozice sociálního pracovníka 

 Trestní bezúhonnost 

 Ochotu dále se vzdělávat (celoživotní vzdělávání)   

 Schopnost pracovat týmově 

 Zájem o osoby bez domova 

 Znalost práce s PC 

 Řidičský průkaz skupiny B (výhodou) 

 Zkušenost s poskytováním sociální služby (výhodou) 

 

Nabízíme: 
 Práci na plný úvazek 

 Práce v multidisciplinárním týmu (od 1. 1. 2021) 

 Dobré zázemí v kanceláři pro přípravu terénní práce 

 Podporu dalšího vzdělávání v oboru (proplacení kurzu, kvalifikační dohody) 

 Měsíční týmové supervize a individuální supervize 

 5 týdnů dovolené 

 Příspěvek na oblečení po zkušební době (5.000 Kč) 

 Práci v přátelském kolektivu a mezinárodní organizaci 

 Nástupní mzda: 28.000 – 32.000 Kč  

 

Náplň práce: 
 Terénní sociální práce s osobami bez domova přímo na ulici v Praze – vyhledávání osob, navazování 

kontaktu s osobami bez domova 

 Doprovody / asistence u klientů při jednání s úřady, sociálními službami a institucemi. Spolupráce 

s kurátory pro dospělé a dalšími specialisty 

 Zprostředkování lékařské pomoci 

 Poskytování služeb spojený s Mobilní terénní službou (stálé stání, krizový převoz) 

 Podpora osob při zabydlování do sociálních bytů 

 Spolupráce na koncepci sociální služby 

Nástup možný od 1.1.2021. 

 

Výběrové řízení probíhá průběžně. 
Strukturované CV a motivační dopis (proč chcete pracovat jako Streetworker) zasílejte prosím na adresu 

arnost.drozd@armadaspasy.cz 

Informace k výběrovému řízení poskytneme rádi na emailu arnost.drozd@armadaspasy.cz 

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 

 

Další informace o naší organizaci naleznete zde:  

www.armadaspasy.cz 

O naší pobočce naleznete informace zde: 

https://armadaspasy.cz/pobocky/praha/centrum-socialnich-sluzeb-karla-larssona-praha/ 


