
 
 

Společně tvoříme  DOMOV …  i Vy můžete být  jeho součástí… 

  tým Domova seniorů v Praze 2 hledá mezi sebe kolegyni, kolegu na pozici 

 sociální pracovnice / sociální pracovník  
na hlavní pracovní poměr 

               v čem by spočívala Vaše práce:                  

• zajištění individuální sociální práce se žadatelem o službu (zjišťování nepříznivé sociální situace a z ní 
plynoucích potřeb žadatele, evidence žádostí o službu, zpracování individuálního plánu před zahájením 
služby s ohledem na zvyklosti a rituály žadatele a příprava další dokumentace) 

• zajištění individuální sociální práce s klientem (spolupráce s rodinou či blízkými osobami klientů,  
individuální plánování mj. ve vazbě na biografii klienta, vedení osobního spisu klienta a související agenda) 

• zajištění základního sociálního poradenství 

• spolupráce s týmem pracovníků domova a dalšími odborníky (např. lékaři - specialisty) za účelem naplnění 
potřeb klientů 
 

  za dobře odvedenou práci očekávejte: 

• program dalšího vzdělávání a profesního rozvoje - 
biografický model péče, validace, koncept bazální 
stimulace, vzdělávací plán dle volby zaměstnance 

• motivující hrubý plat (10. platová třída) 

• další pravidelné finanční odměňování ve vazbě na 
hodnocení pracovní činnosti zaměstnance 

• stravenky v hodnotě 100Kč  

• příspěvek na dopravu 

• příspěvek na důchodové připojištění v částce                 
400 Kč / měsíčně 

• zvýhodnění finančních produktů a služeb Raiffeisenbank a.s. 

• individuální supervizi nebo bezplatnou konzultaci s psychologem či jiným odborníkem 

• kolegy, na které se budete těšit 

 
a naopak my očekáváme od Vás:  

• vlídný a laskavý přístup k seniorům 

• odbornou způsobilost (dle § 110, odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) 

• osobnostní charakteristiky zejm. vítáme emoční stabilitu, vřelost, citlivost, soběstačnost, komunikativnost, 
otevřenost ke změnám, kolegialitu, loajalitu 

• další dovednosti, zejm. schopnost pracovat v týmu, samostatné uvažování, organizační schopnosti 

• zdravotní způsobilost  

• bezúhonnost (dokládána výpisem z rejstříku trestů) 

• praxe v oboru výhodou 

• zkušenosti se zaváděním a plněním standardů kvality v sociálních službách (zejména individuálního 
plánování) výhodou 

• znalost moderních konceptů péče o seniory (např. psychobiografického modelu péče, validace apod.) 
výhodou 
 

Pojďte s námi tvořit DOMOV těm, kteří nás potřebují… 
zašlete životopis na email: lucie.mezejova@cssp2.cz  a do předmětu zprávy uvádějte „sociální 
pracovník/pracovnice“, další informace na tel. čísle 725 015 313.  

mailto:jarmila.veverkova@cssp2.cz

