
Armáda spásy v České republice, z.s. 
Sociální služby Samaritán v Opavě 
Ředitel Sociálních služeb Samaritán v Opavě vyhlašuje 

výběrové řízení na pozici 
 

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/CE 
pro sociální služby azylový dům a noclehárna 

v Domě pro ženy a matky s dětmi 
 

Popis pracovního místa: 
Zajišťuje odbornou sociální práci naplňující standardy kvality sociálních služeb azylový dům a 

noclehárna stanovené legislativou ČR i vnitřními předpisy Armády spásy.  

 
V rámci přímé práce poskytuje sociální poradenství dle zákona 108/2006Sb O sociálních službách 

vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace uživatelů pobytových a ambulantních sociálních služeb. 
 

Zodpovědnosti: 

• odpovídá za sociální práci s uživateli 

• vede pohovory se zájemci o službu a uzavírá smlouvy o poskytnutí sociální služby 

• odpovídá za vedení veškeré předepsané dokumentace o uživatelích a zájemcích o službu 

• společně s uživateli sestavuje a vyhodnocuje jejich individuální plány  

• společně s uživateli plánuje a hodnotí průběh poskytovaných služeb   

• podporuje uživatele při řešení jejich nepříznivé sociální situace (např. vyřizování dokladů sociálních 
dávek, důchodů, poskytuje sociální poradenství, zprostředkovává kontakt na návazná zařízení) 

• dodržuje zásady týmové práce  

 

Požadujeme: 

• Vzdělání: VOŠ, VŠ (dle Zákona 108/2006 Sb. pro pozici sociální pracovník) 

• Praxe v oblasti sociálních služeb (ideálně na pozici soc. pracovníka)  

• Jazyková dovednost - ČJ slovem a písmem 

• PC dovednosti uživatelská (MS Office, organizace pošty)  

• Znalost legislativy (zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách) a dalších předpisů zaměřených na 
sociální práci 

• Trestní bezúhonnost (výpis z Rejstříku trestu předložit před osobním pohovorem) 

• Řidičský průkaz skupiny "B" - výhodnou 

• Respektování křesťanských zásad a hodnot Armády spásy 

• Samostatnost (tvořivost a nápaditost), schopnost sebereflexe (osobnostní rozvoj)  

• Dovednost poskytování zpětné vazby 

 
Nabízíme:  

• Plný pracovní úvazek (37,5 hod/týdně) 

• Základní mzda 26 200 Kč + pohyblivá složka ze základní mzdy  

• Systém zaměstnaneckých benefitů (5 týdnů dovolené, stravenky, příspěvek na penzijní 

připojištění) 

• Odpovídající platový růst 

• Možnost dalšího vzdělávání a osobnostního růstu   

• Zázemí mezinárodní křesťanské organizace 
 

Místo výkonu práce: Dům pro ženy a matky s dětmi v Opavě, Rybářská 86 

Předpokládaný termín nástupu: od 1. 3. 2021 (možno i dříve) 
Bližší informace podá Mgr. Jakub Palyza, 773 770 370, jakub.palyza@armadaspasy.cz 

 
Pokud vás tato nabídka zaujala, odešlete do 31. 1. 2021 svůj strukturovaný životopis a motivační 

dopis elektronicky na adresu opava@armadaspasy.cz a v kopii na jakub.palyza@armadaspasy.cz 

 
Výběrové řízení je vícekolové. 

Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru, který proběhne dne 4. 2. 2021.  
 

Zasláním materiálů o své osobě zájemce souhlasí s uchováním jeho osobních údajů po dobu výběru 
nového pracovníka. Poté budou materiály skartovány. 
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