
 

 
 

Sociální pracovník/koordinátor dobrovolníků 
 

Hledáme novou kolegyni/kolegu 
pro koordinaci dobrovolníků a přímou práci v ohrožených rodinách 

 

Jsme nezisková organizace a zaměřujeme se na podporu rodin s malými dětmi v obtížných situacích. 
Usilujeme o rozvoj vztahu mezi rodiči a dětmi, podporujeme celistvost rodiny, posilujeme její vlastní 
kompetence a pomáháme vytvářet harmonické a podnětné prostředí pro vývoj dětí - to všechno tak, 
aby rodina byla posléze schopna plnit své funkce bez pomoci. Snažíme se, aby rodiče zvládali běžnou 
péči a výchovu dětí a zajistili tak svým dětem šanci na zdravý a zdárný vývoj. 

V rodinách kombinujeme práci dobrovolníků a profesionálních sociálních pracovníků. 

Právě hledáme sociálního pracovníka pro ostravskou pobočku, který bude mít na starost terénní 
sociální práci v rodinách (práce s rodinami, jejichž situace je náročnější a které jsou proto pro 
dobrovolnickou práci nevhodné), koordinaci a metodické vedení dobrovolníků (Dobrovolnická služba 
je založena na principu vzájemné přátelské rodičovské pomoci, kdy zkušený rodič - vyškolený 
dobrovolník - pomáhá méně zkušenému rodiči - klientovi). 

Co u nás můžete čekat? :) 

 Záleží nám na klientech. 

 Nabízíme kreativní, zajímavou a odpovědnou práci v příjemné pracovní prostředí a přátelské 
atmosféře.  

 Jsme početně malý tým působící v pěti různých městech ČR. Pracujeme týmově, s klienty ale 
pracujeme téměř výhradně v terénu a samostatně.  

 Pracovní dobu umíme nastavit flexibilně. 

 Spolupracujeme - uvnitř organizace, ale i navenek s dalšími organizacemi a institucemi. 

 Naši práci stále rozvíjíme. 

 Bez smíchu by nám to nešlo. 

Můžeme Vám nabídnout 0,5 úvazku. 
Plat orientačně odpovídající tabulkám MPSV. 

Co bychom ideálně potřebovali od Vás? 

 VŠ vzdělání v oboru sociální práce/péče/politiky, pedagogiky, psychologie 

 znalost individuální práce s klienty i práce se skupinou 

 schopnost a chuť spolupráce v týmu 

 aktivní přístup a kreativitu 

 rodičovskou zkušenost 

 dobrou znalost práce na PC 

 angličtinu 
 

  



 

 
 

K přihlášce prosím přiložte 

 motivační dopis (1/2 až 1 strana textu) 

 strukturovaný životopis s uvedením profesních předpokladů a dovedností 

 Vaše prohlášení ve znění: Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku 
do výběrového řízení dávám, ve smyslu Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 
souhlas k jejich zpracování. 

Výběrové řízení bude probíhat, dokud nenajdeme novou/ého kolegyni/u. Vaše přihlášky proto 
prosím posílejte kdykoli (co nejdříve :)), my je budeme průběžně číst, odpovídat na ně a samozřejmě 
Vám upřesníme termín ústního rozhovoru. 

Přijímací pohovory jsou předběžně plánovány v závislosti na počtu přihlášených uchazečů na: 

 ČERVEN (6. června - 1. kolo, 10. června - 2. kolo)  

 ČERVENEC (v týdnu od 22. - 26.7. - 1. a 2. kolo, termín bude upřesněn)  

Součástí prvního kola výběrového řízení je vyplnění motivačního dotazníku, který Vám zašleme, jakmile 
se přihlásíte do výběrového řízení.  

 

Přihlášky přijímá a Vaše dotazy ráda zodpoví: 

Petra Vonášková 

tel.: 608 001 911 

email: vonaskova@hostcz.org  

 

Více o nás na www.hostcz.org nebo např. v dokumentu „Host v rodině“ (ke zhlédnutí 
zde: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10267495742-host-v-rodine/ pod odkazem „Přehrát 
video“). 
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