
 
 

 
STŘEP – České centrum pro sanaci rodiny, z.ú.  

poskytuje sociální služby a realizuje programy na podporu rodin s dětmi 
ohroženými různou mírou zanedbávání péče v důsledku obtížné  

psychosociálně-ekonomické situace 
 

hledá pro své středisko v Praze  
sociální pracovnici/ka 

 
Sociální pracovnice ve STŘEPu:  
• Pracuje s ohroženými dětmi ve věku 0 až 15 let a s jejich rodinami převážně 

v terénu, v jejich přirozeném prostředí. 
• Poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS) a činnosti SPOD. 
• Jedná se zájemci o službu, uzavírá smlouvy, realizuje vyhodnocování a 

plánování v rámci přímé práce. 
• Spolupracuje s organizacemi v síti služeb/programů pro ohrožené rodiny s dětmi 

(další poskytovatelé sociálních služeb, OSPOD, dobrovolnické programy, školy, 
školky, poradenská zařízení atp.). 

• Pracuje dle standardů kvality, příp. se podílí na jejich rozvoji. 
• Vykonává související agendu s přímou prací (spisová dokumentace, statistiky 

atp.) 
• Podílí se na rozvoji SAS a nových nástrojů SPOD zaměřených na pomoc 

ohroženému dítěti a rodině (po zapracování). 
Cílem práce sociálních pracovnic je, aby byli rodiči schopni reagovat na potřeby 
svých dětí, starat se o ně a chránit je. 
 
Nabízíme:  
• Zaškolení v rámci vstupní stáže. 
• Pravidelné případové, týmové, popř. individuální supervize. 
• Pravidelné intervize. 
• Řízení formou podpory a rozvoje kompetencí. 
• Možnost dalšího vzdělávání. 
• Možnost uplatnění svých zkušeností v rámci metodických rozvojových projektů 

zaměřených na pilotování nových nástrojů pomoci ohroženým dětem a jejich 
rodinám (např. multidisciplinární mobilní týmy, sociálně pedagogická práce 
v terénu) a na jejich uvádění do praxe. 

• Možnost pátého týdne dovolené. 
• Stabilní platové ohodnocení odpovídající sociální oblasti. 
• Respektující partnerskou atmosféru  dynamického kolektivu. 
 
Požadujeme:  

• VŠ nebo VOŠ v oboru sociální práce, sociální nebo speciální pedagogika dle 
zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

• Znalost problematiky sociálních služeb a SPO. 
• Schopnost práce v týmu. 
• Min. 1 rok odborné praxe v práci s rodinami ohroženými sociálním vyloučením je 

výraznou výhodou. 



 
• Spolehlivost, samostatnost, kreativitu, ochotu k dalšímu vzdělávání. 
• Čistý RT. 
 
 Výkon práce:  
• Místo výkonu práce: Praha 3 (kancelář), působnost organizace – terénní práce 

na území celého hl.m. Prahy 

• Pracovní poměr na dobu určitou (zástup za MD) s pravděpodobností prodloužení 
- úvazek: 1,0  

• Nástup – ihned, popř. dle dohody  
 
Výběrové řízení: 
• Své životopisy můžete zasílat do  28.4.2017  na strep.prace@centrum.cz.  
• Zasláním životopisu vyjadřujete souhlas s použitím svých osobních údajů za 

účelem výběrového řízení. 
• K ústnímu pohovoru budou pozváni/y pouze vybraní/é uchazeči/ky. 
• Oznámení o negativním výsledku zasíláme pouze na vyžádání elektronicky. 
• STŘEP si vyhrazuje právo prodloužit výběrové řízení, případně neobsadit 

pracovní pozici, pokud uchazeči/ky nenaplní očekávání organizace. 
• Zaslané materiály se uchazečům/kám nevracejí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


