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odbor sociálních věcí a zdravotnictví  

                                 

         
Smlouva 

 

Sociální pracovník místa prvního kontaktu 

Statutární město Ostrava, magistrát hledá v rámci realizace projektu "Podpora rozvoje sociální práce  

a služeb v Ostravě", reg. č. projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015265, financovaného z Evropského 

sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, zaměstnance na pozici sociálního 

pracovníka místa prvního kontaktu v rozsahu 1 úvazku. 

Sociální pracovník se bude zaměřovat zejména na: 

• identifikaci činností v rámci sociální práce, které vyžadují sjednocení postupů a jejich koordinaci, 

včetně zjišťování rozsahu poskytované sociální práce různých subjektů;  

• činění kroky ke sjednocení způsobu uplatňování známých metod sociální práce na území města; 

• provádění depistáž, resp. sumarizaci údajů participujících subjektů za účelem tvorby koncepcí  

na úrovni města;  

• realizaci činností sociální práce vedoucí k sociálnímu začleňování osob;  

• navrhování opatření a spolupráci při zavádění systému kvality sociální práce; 

• posuzování individuálních potřeb osob v nepříznivé sociální situaci; 

• poskytování nejširšího základního poradenství v různých oblastech sociální ochrany; 

• realizaci preventivních aktivit, jejichž cílem je předcházet vzniku nepříznivých životních situací 

klientů. 

Kvalifikační předpoklady 

Splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon sociálního pracovníka dle zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů – vysokoškolské vzdělání zaměřené na sociální práci, 

sociální politiku a sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální právní činnost, charitní  

a sociální činnost, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku. 

Znalost legislativy týkající se sociální ochrany obyvatel a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, znalost metod 

sociální práce a jejich aplikace v praxi, výkon přímé práce s klientem v rozsahu min. dvou let, orientace 

v problematice sociálního začleňování, znalost práce na PC, samostatnost, odpovědnost, tvořivost, 

komunikační dovednosti, flexibilita, zvládání stresu 

výhodou: zkoušky odborné způsobilosti 

Nabízíme  

11. platová třída (22 980 Kč – 33 790 Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády  

č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost postupného 

přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

Pracovní poměr 

Na dobu určitou od 1. 9. 2021 do 31. 3. 2022 (doba realizace projektu), pracovní smlouva na plný úvazek. 

Kontakt  

Nabídku volného pracovního místa vč. přihlášky a pokynů pro její zpracování a odevzdání naleznete ZDE. 

Přihlášku lze odevzdat do 10.7.2021 na níže uvedenou adresu.  

 

Magistrát města Ostravy, odbor platový a personální 

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava 

 

Informace na telefonu 599 442 251. 

https://www.ostrava.cz/cs/urad/uredni-deska?getCategory=574c400eb65f873ff4609278a1c69472

