
 

 

Ø Máte zkušenosti v oblasti sociální práce? 
Ø Umíte psát metodiku a práce s počítačem Vám nedělá 

problémy? 
Ø Vyznáte se ve SQSS? 
Ø Chcete vytvářet, revidovat, aplikovat metodické postupy do 

praxe?  
Ø Nebojíte se vést školení pro kolegy? 

PAK HLEDÁME PRÁVĚ VÁS! 
  
METODIK/METODIČKA V CHRÁNÉNÉM BYDLENÍ 
 
 
Hledáme METODIKA, který rozumí sociálním službám a standardům kvality. Kolegu, který se vyzná 
v oblasti sociálních služeb, který by chtěl také revidovat standardy kvality služby, zjednodušovat 
metodické postupy a pomohl kolegům v chráněném bydlení tuto agendu vidět více než nutné formální 
zlo a „zbytečné papíry“. Pracujeme se systemickým přístupem ke klientům.  
 
Náplň práce: 

• Metodická práce zejm. tvorba, aktualizace a zavádění metodik a SQSS do praxe, zaškolování 
asistentů a jejich pravidelná podpora v oblasti individuálního plánování, podílení se na 
hodnocení a rozvoji služby Chráněného bydlení. 

 
Požadujeme: 

• VŠ, VOŠ vzdělání sociálního zaměření, dle Zákona č. 108/2006 Sb. 
• praxi v oblasti metodické a sociální práce  
• velmi dobrá práce na PC (Word, Excel, powerpoint) 
• organizační schopnosti a komunikační dovednosti  
• výbornou češtinu - slovem, písmem 
• zralou osobnost odolnou vůči stresu a zátěži 
• ochotu učit se novým dovednostem 
• samostatnost 
• zodpovědnost  

 
 

Za to nabízíme: 
• stanete se členem ve vedení služby Chráněného bydlení 
• budete se podílet na rozvoji služby, na finančním hodnocení pracovníků v přímé péči 
• práci na částečný pracovní úvazek 
• podporu a spolupráci s vedoucí CHB a manažerkou kvality 
• 6 týdnů dovolené 
• stravenky 
• notebook, pracovní mobil 
• dobré platové ohodnocení 
• další vzdělávání 
• možnost získání pracovního poměru na dobu neurčitou 
 
 

Místo výkonu práce: Praha 2 



 

 

Nástup: ihned nebo dle dohody 
 
Pokud máte zájem o tuto pracovní pozici, zašlete svůj strukturovaný životopis a motivační dopis. 
Vybrané zájemce budeme zvát do výběrového řízení. 
 
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Innemanová, DiS., vedoucí služby Chráněné bydlení, 
e-mail: innemanova@spolecnostduha.cz 
 
 
 


