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

přijme na pracovní pozici

SOCIOTERAPEUTA/ SOCIÁLNÍHO
PRACOVNÍKA 

PRO DOMOV PŘÍSTAV PRAHA

Základní popis práce: 

- Sociální práce v domově se zvláštním režimem s muži a ženami staršími 27 let, kteří
se ocitli v tíživé životní situaci spojené se ztrátou bydlení a sníženou soběstačností

- Sociální šetření se zájemci o službu, přijímání zájemců do sociální služby, 
individuální plánování, sociální poradenství, vedení dokumentace uživatelů, vedení 
skupinové socioterapie na základě potřeb jednotlivců, individuální socioterapie 
s uživateli služby

- Socioterapie s jednotlivci i skupinami jako cílená intervence, která vede ke 
zlepšení života uživatele, a to pomocí volnočasových a vzdělávacích aktivit, sdílením
zkušeností, snižováním rizik spojených se současným způsobem života, udržování 
dovedností přispívajících k sociálnímu začlenění, aj. s cílem zlepšit kvalitu života a 
sociální vztahy jednotlivce

- Sociální práce s jednotlivci -  podpora s vyřizováním sociálních dávek (zejména 
příspěvek na péči a dávky hmotné nouze), důchodů, podpora při kontaktu s 
rodinou, podpora při řešení nepříznivé sociální situace spojené se sníženou 
soběstačností, komunikace s dalšími institucemi a subjekty (úřady, lékaři, sociální 
služby, kurátoři, opatrovníci apod.)

Požadujeme: 

- VŠ/ VOŠ vzdělání dle zák. o soc. službách č. 108/2006 Sb.

- čistý trestní rejstřík

- ochotu dále se vzdělávat a rozvíjet službu 

- zájem o práci s lidmi bez domova se sníženou soběstačností z důvodu věku, 
zdravotního stavu (fyzického i duševního) a závislostí na návykových látkách

- schopnost empatie, vstřícného a citlivého přístupu k uživatelům

- schopnost pracovat v týmu i samostatně, spolupráce s pracovníky v sociálních 
službách a zdravotnickým personálem

- aktivní a zodpovědný přístup k práci

- znalost práce na PC

- psychická odolnost a odolnost vůči stresu

- respektování křesťanských zásad Armády spásy



Nabízíme: 

- práci na HPP v mezinárodní křesťanské organizaci

- pravidelné supervize (1x/měsíc) a další vzdělávání (min. 24h/rok)

- dodatková dovolená

- Finanční osobní ohodnocení, stravenky, multisport karta, příspěvek na dovolenou

- příspěvek na cestovné do zaměstnání (pro mimopražské) a příspěvek na penzijní připojištění
(po prvním odpracovaném roce)

- prostor pro realizaci vlastních nápadů v rámci sociální služby

- nástupní mzda: 32 800 Kč

Místo výkonu práce: 

Armáda spásy v České republice, z. s., Domov Přístav Praha, Sněženková 2973, 106 00 Praha 10

Předpokládaný termín nástupu: 1. 7. 2022, nebo dohodou

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis a motivační dopis

elektronicky na adresu petra.drvotova@armadaspasy.cz nebo písemně na adresu: Centrum 
sociálních služeb Bohuslava Bureše, DOMOV PŘÍSTAV, Sněženková 2973/8, Praha 106 00.

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


