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Prostor plus o.p.s hledá 
sociálního pracovníka/pracovnici pro                   
Sociálně aktivizační službu Klubus v Kutné Hoře 

Jsme jediná neziskovka, které jde o zisk a bohatství. Tím bohatstvím je spokojený 
člověk. Věříme, že vztah člověka k sobě i okolí je klíčem ke spokojenosti i změně. Proto 
pomáháme, vzděláváme a rozvíjíme region i jednotlivce tak, aby výsledkem byl vždy 
spokojený člověk. 

Pro naplňování našeho poslání hledáme nového kolegu/novou kolegyni na pozici 
pracovníka/pracovnici Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Klubus v Kutné 
Hoře 

 
Jak tým Sociálně aktivizační služby pracuje 
 

● Spolupracujeme s rodinami s dětmi, které jsou v obtížné životní situaci a potřebují podpořit 
tak, aby dokázaly zabezpečit prostředí pro zdravý vývoj dětí.  

● Znamená to širokou škálu činností, jako je podpora v komunikaci s institucemi, sociálně-
terapeutická práce, podpora při hledání zaměstnání, zvyšování finanční gramotnosti, 
doučování, aktivizace silných stránek apod.  

● Naše území je okres Kutná Hora. Klienty navštěvujeme převážně v jejich domácnosti. K 
dispozici máme i upravený autobus, který je vybaven počítači, připojením na internet a 
různými volnočasovými pomůckami.  

● Služby poskytujeme bezplatně a bez jakékoliv diskriminace ambulantní i terénní formou. 
● Své zkušenosti sdílíme, radíme se na intervizích a supervizích o dalších postupech. 

Co u nás pracovník/pracovnice v sociální službě dělá? 

● Přímo pracuje s klienty a klientkami – poskytování poradenství a informací, doprovázení 
klientů, práce ve prospěch klienta/klientky 

● Přímo pracuje s dětmi – aktivizace s dětmi, volnočasové aktivity s dětmi 
● Vyhodnocuje potřeby klientů a pracuje na naplňování cílů v jednotlivých projektech 
● Připravuje informační a edukativní materiály pro cílovou skupinu 
● Spolupracuje s návaznými službami a institucemi 
● Vede příslušné dokumentace k projektům-administrativa 

Co určitě potřebujete 

● VŠ nebo VOŠ vzdělání humanitního zaměření (sociální práce, sociální pedagogika apod.) 
nebo středoškolské vzdělání s maturitou nebo rekvalifikační kurz pracovníka/pracovnice v 
sociálních službách dle požadavků §110 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách 

● věk min. 20 let 
● Osobnostní zralost 
● Dobré organizační a komunikační schopnosti 
● Dobrou uživatelskou znalost práce na PC 
● Samostatnost, schopnost rozhodovat a koncepčně a kriticky přemýšlet 
● Empatii, otevřenost, schopnost sebereflexe 
● Týmového ducha a chuť posouvat věci správným směrem 
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● Způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost  

Co považujeme za výhodu 

● Probíhající nebo ukončený psychoterapeutický nebo krizově intervenční výcvik, popřípadě 
další kurzy a vzdělávání 

● Vzdělání v oboru speciální pedagogiky 
● Praxe v sociální oblasti 
● Znalost cílové skupiny 
● Znalost standardů kvality sociálních služeb 
● Zkušenost v oblasti sociální prevence 
● Řidičský průkaz skupiny B, C 

Nabízíme 

● Příležitost podílet se na realizaci našich aktivit v regionu 
● Příležitost potkávat se s inspirativními lidmi vně i uvnitř organizace 
● Profesně osobnostní růst, možnost vzdělávání 
● Odměnu 22.000 – 30.000 Kč odvíjející se od vašich zkušeností  
● Flexibilní pracovní dobu 
● 5 týdnů dovolené, sickdays 
● Práci v organizaci, která podporuje rovné příležitosti 

Místo a termín výkonu zaměstnání 

● Prostor Plus o.p.s. 
● SAS Klubus, Trebišovská 611, 284 01  Kutná Hora 
● Nástup od 1.8.2021 

 

Pokud do toho chcete jít s námi, pošlete své CV a pár řádků o tom, proč Vás tato pozice 
zaujala na adresu adam.soukup@prostor-plus.cz a my se Vám ozveme 

 

 


