
 
 
 
 

Nezisková organizace Centrum pro dítě a rodinu Valika, z. s. hledá 

sociální pracovnici / sociálního pracovníka  
pro práci s pěstounskými rodinami  

na území Karlovarského kraje 
 
 
Náplň práce: 
 

 Přímá práce s pěstounskými rodinami (návštěvy a konzultace v rodině) 

 Zajišťování krátkodobého hlídání dětí 

 Zprostředkování poradenství a vzdělávání 

 Asistence během kontaktu pěstounských dětí s biologickou rodinou 

 Organizační zajištění vzdělávání a dalších akcí pro pěstouny a jejich děti 

 Vedení dokumentace spojené s realizací doprovázení pěstounů, včetně 
individuálního plánování 

 Spolupráce s dalšími subjekty (úřady, instituce, atd.) 

 Tvorba a zpracování metodických postupů při práci s pěstounskými rodinami 

 Odpovědnost za kvalitu služeb a dodržování standardů kvality 
 
Požadujeme:  
 

 VŠ nebo VOŠ vzdělání dle zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění (tj. splnění 
kvalifikačních předpokladů pro výkon sociálního pracovníka podle § 109 a 110 
zákona č. 108/2006 Sb.),  

 Orientaci v oblasti náhradní rodinné péče 

 Řidičský průkaz sk. B a řidičské zkušenosti (aktivní řidič) 

 Komunikační a sociální dovednosti, aktivní nasazení, samostatnost, zodpovědný 
přístup k práci a vytrvalost 

 Časovou flexibilitu 

 Trestní bezúhonnost 

 Odvahu čelit náročným pracovním podmínkám 

 Znalost práce na PC (Office, internet) 

 Ochotu vzdělávat se, podílet se na metodické a koncepční činnosti poskytovaných 
služeb 

 
Výhodou je další vzdělání (terapeutické výcviky, výcvik krizové intervence, komunikace s 
klientem apod.) a osobní zkušenost s pěstounskou péčí. 
 
Nabízíme: 
 

 Pracovní smlouva na dobu určitou 1 roku (s možností prodloužení) 

 Termín nástupu: dle domluvy, nejpozději 1. 9. 2017 

 Pružnou pracovní dobu 

 Odpovídající mzdové ohodnocení 

 Přátelské, moderní pracovní prostředí v Karlových Varech 

 Možnost podílet se na rozvoji a dobrém jménu neziskové organizace 

 Možnost podílet se na zkvalitnění systému péče o ohrožené děti v rámci jeho transformace 

 Možnost dalšího vzdělávání 

 
Každý zájemce zašle strukturovaný životopis a motivační dopis na adresu 
prace@valika.cz nejpozději do 25. 6. 2017. Na základě doručených přihlášek budou vybraní 
uchazeči pozváni na osobní pohovor, který proběhne v termínu od 27. do 30. června 2017 v 
Karlových Varech. Bližší informace Vám v případě zájmu sdělíme na výše uvedeném e-
mailu. 
 
Zájemce odesláním výše uvedených dokumentů souhlasí, že Centrum pro dítě a rodinu Valika, z.s. bude zpracovávat jeho 
osobní údaje  pro účely výběrového řízení, a to po dobu do uzavření výběrového řízení (výběru pracovníka). 


