
 
 

 
STŘEP – České centrum pro sanaci rodiny, z.ú. hledá novou posilu do 

týmu na pozici sociální pracovnice 
Zajímá Vás sociální práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami, síťování a 

inovativní nástroje vyhodnocování, měření dopadu práce s rodinami a design 
služeb/intervencí?  

 
Snažíme se o rozvoj vztahu mezi rodiči a dětmi, podporujeme rodiče, 
aby uměli reagovat na potřeby svých dětí, starat se o ně a chránit je. 

 
Připojte se k nám. 

 
Sociální pracovnice ve STŘEPu 
• Pracuje s rodiči a ohroženými dětmi ve věku 0 až 15 let 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, SVP atp.). 

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

evaluace, atp.) 
• Po zapracování se podílí na rozvoji SAS a inovativních nástrojů SPOD. 
 
Co by Vás ještě mohlo zajímat 
• Po zapracování můžete spolupracovat na implementaci nástroje licencovaného 

ve Velké Británii, který podporuje změnu a měří dopad práce s rodinou.   
 
Co Vám nabízíme 
• Kreativní, zajímavou a odpovědnou práci v příjemném pracovním prostředí. 
• Přátelskou kolegiální atmosféru. 
• Zaškolení v rámci vstupní stáže. 
• Pravidelné případové, týmové, příp. individuální supervize. 
• Pravidelné intervize. 
• Řízení formou podpory a rozvoje kompetencí. 
• Možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu. 
• Možnost práce z domova (home office) po dohodě. 
• 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, měření dopadu) a na jejich uvádění do praxe. 

• Možnost pátého týdne dovolené a další benefity. 
• Mzdové rozpětí: 25 000 - 28 000 Kč hrubého dle zkušeností, dosaženého 

vzdělání, praxe, příp. účasti na inovativních projektech. 
 



 
Co od Vás potřebujeme 

• 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 SPOD. 
• Schopnost a chuť spolupracovat v týmu. 
• Aktivní přístup a kreativitu.  
• Min. 1 rok odborné praxe v práci s rodinami ohroženými sociálním vyloučením je 

výhodou. 
• Spolehlivost, odpovědnost, samostatnost a ochotu k dalšímu vzdělávání. 
• Čistý RT. 
• Smysl pro humor  
 
 Výkon práce 
• Místo výkonu práce: Praha 3 (kancelář), působnost organizace – terénní práce 

na území celého hl.m. Prahy 

• Pracovní poměr na dobu určitou (první rok) s možností změny - úvazek: 1,0  

• Nástup – 1.9. 2021, popř. dle dohody  
 
Výběrové řízení 
• K reakci prosím přiložte strukturovaný životopis s uvedením profesních 

předpokladů a dovedností. 
• Své životopisy nám zasílejte  na strep.prace@centrum.cz.  
• Příjímací řízení bude probíhat dokud nenajdeme novou/ého kolegyni/u. 

Přihlášky proto posílejte kdykoli (co nejdříve ). Budeme je průběžně číst, 
odpovídat a zvát Vás k ústnímu rozhovoru. 

• Na Vaše dotazy ráda odpoví Věra Bechyňová, tel.: 724 262 403. 
• Více o nás najdete na www.strep.cz  

 
 

Těšíme se na Vás 
 

 
 
 
 
 
 

 

 


