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

Vikýřovická 1495, 787 01 Šumperk  
 

vypisuje výběrové řízení na pozici 
 

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK  pro NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM A NOCLEHÁRNU 

 
Základní popis práce: 

 sociální práce s muži a ženami staršími 18 - ti let, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci 
spojené se ztrátou bydlení 

 přímá práce s uživateli v přirozeném prostředí uživatele.  
 přijímání zájemců do sociální služby, poskytování základního poradenství, sestavování a 

ukončování smluv o poskytnutí sociální služby, individuální plánování, depistáže  
 sociální práce s jednotlivci v oblastech, které uživatele přivedly do nepříznivé sociální 

situace: dluhy, nepříznivý zdravotní stav, nedostupnost vhodné služby, závislosti apod. 
 činnosti s tím spojené, např. podpora s vyřizováním dokladů, sociálních dávek, důchodů, 

podpora při hledání a udržení si zaměstnání, podpora při kontaktu s rodinou, komunikace 
a doprovody uživatelů s návaznými institucemi a subjekty (úřady, lékaři, sociální služby, 
kurátoři apod.) 

 administrativa (vedení dokumentace uživatelů apod.) 
 

Požadujeme: 
 vzdělání pro výkon práce sociálního pracovníka, dle požadavků § 110 zákona o sociálních 

službách č. 108/2006 Sb., tj. vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání v oboru sociální 
práce a příbuzných oborech, které jsou akreditovány pro výkon práce sociálního pracovníka. 

 trestní bezúhonnost 
 zdravotní způsobilost 
 znalost legislativy (zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách) a dalších předpisů 

zaměřených na sociální práci 
 pokročilé dovednosti při práci na PC s kancelářskými aplikacemi (uživatelsky: MS Office, 

Open Office, Internet, MS 365) 
 respektování křesťanských zásad Armády spásy 
 schopnost pracovat v týmu, komunikativnost, samostatnost a odpovědnost, ochotu učit se, 

schopnost sebereflexe 
 řidičský průkaz „B“ 

 
Vítáme: 

 praxi v sociální oblasti   
 další absolvované vzdělávání v oblasti přímé práce v sociální oblasti 

 
Nabízíme: 

 pracovní smlouvu na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou 
 plný úvazek 37,5 hodin týdně 
 nástupní mzda 27 500,- Kč s možností růstu.   
 zázemí mezinárodní křesťanské organizace 
 systém benefitů (stravenky, 5 týdnů dovolené) 
 možnost  supervize a dalšího vzdělávání 
 podporu osobnostního růstu 

 

Místo výkonu práce:  Šumperk 
Předpokládaný nástup:  1. 7. 2022  
Bližší informace:  Bc. Tomáš Procházka, tel. 773 770 294, tomas.prochazka@armadaspasy.cz 

mailto:tomas.prochazka@armadaspasy.cz


Pokud Vás tato nabídka zaujala, odešlete svůj strukturovaný životopis a motivační 
dopis do 15. 6. 2022 elektronicky na adresu: tomas.prochazka@armadaspasy.cz  do 

předmětu emailu uveďte SP-NDC-1 
 
           
Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru, který proběhne v 20. 6. 2022   
 

Do výběrového řízení se mohou přihlásit i zájemci, kteří  splní podmínky 
vzdělání dle požadavků § 110 zákona o sociálních službách č. 108/2006 

Sb. nejpozději do 30. 6. 2022 
 
 
 

 

(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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