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Sociální pracovník projektu  - oblast bydlení  

Statutární město Ostrava, magistrát hledá v rámci realizace projektu „Sociální bydlení ve městě 

Ostrava", reg. č. projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0014001, financovaného z Operačního programu 

Zaměstnanost, zaměstnance na pozici sociálního pracovníka v oblasti bydlení se zaměřením na 

přímou sociální práci. 

Popis pracovní pozice 

Sociální pracovník v rámci projektu provádí odbornou činnost spočívající v přímé práci s klienty, v různé 

míře a intenzitě podpory.  

Dále pak: 

 poskytuje základní a odborné sociální poradenství a provádí přímou sociální práci s jednotlivci a 

rodinami v krizových situacích, včetně poskytování krizové intervence,  

 poskytuje soustavnou sociální pomoc v přímém styku s jednotlivci nebo rodinami, které obývají 

krizové či sociální byty, 

 pracuje se zabydlenými domácnostmi, aby se jejich sociální dovednosti zvýšily,  

 zprostředkovává zabydleným domácnostem návazné služby v okolí bytu a pomáhá jim řešit jejich 

životní situaci, s primárním nastavením stabilizace jejich bytové situace,  

 zajišťuje spolupráci se sousedstvím bytu zařazeného do projektu,  

 informuje zabydlené domácnosti o možných rizicích spojených s jejich chováním, 

 zpracovává administrativu a dokumentaci související s přímou prací se zabydlenými domácnostmi,  

 spolupracuje s evaluátorem projektu v oblasti poskytované sociální práce. 

Kvalifikační předpoklady 

Splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon sociálního pracovníka dle zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů – vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání zaměřené 

na sociální práci, sociální politiku a sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociálně právní 

činnost, charitní a sociální činnost, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku.  

Min. 1 rok praxe v sociálních službách (služby sociální prevence, zaměřené na cílovou skupinu osob 

sociálně vyloučených, sociálním vyloučením ohrožených), základní orientace v problematice sociálního 

začleňování, osobnostní nastavení pro výkon práce v terénu s cílovou skupinou projektu. 

Znalost práce na PC, samostatnost, odpovědnost, kreativita, komunikační dovednosti, organizační 

schopnosti, flexibilita, zvládání stresu.  

Nabízíme  

10. platová třída (21 260 Kč – 31 240 Kč podle délky uznané praxe) v souladu s nařízením vlády 

č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost postupného 

přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce; spolupráci s významnou institucí 

veřejné správy na realizaci systémového projektu; dovolená 5 týdnů, 3 dny sick days; roční bonus  

v programu kafeterie; příspěvek na stravné. 

 

Pracovní poměr 

Na dobu určitou od 1. 10. 2020 do 30. 6. 2022, pracovní smlouva na plný úvazek. 
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Kontakt  

Strukturovaný životopis, motivační dopis a naskenovaný doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání posílejte 

elektronicky do 17. 08. 2020 na níže uvedenou adresu. V případě, že uchazeč uspěje, je nutné doložení 

ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, a výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než  

3 měsíce.  

Žádosti a dotazy:  
Mgr. Vladislava Ševčíková 

sociální pracovník v oblasti bydlení 

- koordinace přímé podpory  

vsevcikova@ostrava.cz 

727 950 746 
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