Sociálny pracovník NP DEI NS III terénny/ambulantný
Centrum pre deti a rodiny Hriňová

Počet voľných pracovných miest:
2

Miesto výkonu práce:
•

Slovensko
okres Detva
Detva
M.R.Štefánika 11
96212

Kontaktná osoba:
•

Mgr. Miroslav Bahleda
ded.hrinova171@gmail.com
Súhlas so spracovaním osobných údajov

Základná zložka mzdy (v hrubom):
1024 € za mesiac

Dátum nástupu:
ihneď

Dátum pridania ponuky:
26. 10. 2022

Dátum poslednej aktualizácie:
Pracovný a mimopracovný pomer:
pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 12

Pracovná oblasť:
Sociálne služby
Tlačiť
Poslať priateľovi

Poslať životopis

Údaje o pracovnom mieste
Náplň (druh) práce

Poskytovanie pomoci pri riešení krízových situácií, problémov a zlyhaní v osobnom živote, v
partnerských vzťahoch a rodinných vzťahoch a v širšom sociálno-pracovnom prostredí
prostredníctvom poradenských postupov vrátane preventívnej a re-socializačnej práce s
jednotlivcom alebo skupinou.
Vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas realizácie
opatrení sociálno-právnej ochrany detí v CDR, ambulantnou a terénnou formou na základe plánu

sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinu, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce
sociálnych vecí a rodiny a to najmä:
- vykonávanie sociálnej práce v prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí v otvorenom
prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení SPODaSK v súlade s
účelom neodkladného resp. výchovného opatrenia,
- spolupráca s viacerými subjektmi a špeciálne konzultácie na účely rozhodovania o voľbe a
uplatňovaní opatrení SPODaSK,
- sociálna diagnostika, ktorá vyžaduje špecializované odborné metódy, postupy a techniky
sociálnej práce,
- sociálna práca pri voľbe postupov riešenia sociálnej situácie dieťaťa,
- realizácia vzdelávacích, tréningových a rozvojových programov,
- participácia na zhodnocovaní sociálno-právnej ochrany detí a kurately a navrhovaní ďalšieho
postupu,
- spolupráca s ostatnými zamestnancami CDR a úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny a ďalšími
externými subjektami.
Vykonáva a plní aj ďalšie úlohy podľa pokynov priameho nadriadeného a riaditeľky.
Zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach s ktorými prišla do styku pri vykonávaní služby vo
verejnom záujme a ktoré v záujme zamestnávateľa nie je možné poskytovať iným osobám a to aj
po skončení pracovného pomeru.

Ponúkané výhody

Dovolenka nad rámec zákona, stravné lístky nad rámec zákona, pohyblivá pracovná doba,
príspevok do 3. piliera DDS.

Pracovné podmienky
•

Práca na zmeny: pružný pracovný čas

Požiadavky na zamestnanca
Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálna práca

Dĺžka praxe
aspoň 1 rok

Zručnosti, schopnosti
Vodičské oprávnenie:
•

Skupina B
Všeobecné spôsobilosti:

•
•
•

organizovanie a plánovanie práce
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
samostatnosť
Počítače:

•
•
•
•

Microsoft Word - pokročilá
Microsoft Excel - pokročilá
Microsoft Outlook - pokročilá
Internet - pokročilá

Ďalšie požiadavky:
Znalosť príslušných zákonov, najmä Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a
sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov, dohovor o právach dieťaťa.

Osobnostné predpoklady
•
•
•
•

trpezlivosť
empatia
asertivita
vnútorná stabilita

Údaje o zamestnávateľovi
Obchodné meno:
Centrum pre deti a rodiny Hriňová
Právna forma:
Rozpočtová organizácia
IČO:
35678445
Internetová adresa:
https://www.cdrhrinova.sk/
Telefón:
+421918509701
Charakteristika:
Centrum pre deti a rodiny Hriňová je zariadenie, ktorého náplňou je starostlivosť o klientov
zmysle zákona 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
Adresa:
•
•
•

Krivec 171
96205 Hriňová
Slovensko
Zdroj: istp.sk (Id: 1950916)

