Sociálny pracovník - koordinátor SRK
Detský domov
Počet voľných pracovných miest:
1
Miesto výkonu práce:
•

Slovensko
Banskobystrický kraj
okres Detva
Detva
M.R.Štefánika 11
96212

Kontaktná osoba:
•

Mgr. Miroslav Bahleda
riaditeľ
ded.hrinova171@gmail.com
Súhlas so spracovaním osobných údajov
tel.: +421918509701
Poslať životopis

Základná zložka mzdy (v hrubom):
960 € za mesiac
Dátum nástupu:
ihneď
Dátum pridania ponuky:
26. 10. 2022
Dátum poslednej aktualizácie:
26. 10. 2022
Pracovný a mimopracovný pomer:
pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 12
Pracovná oblasť:
Sociálne služby
Údaje o pracovnom mieste
Náplň (druh) práce
Spolupracuje so sociálnym pracovníkom CDR - koordinátorom IPROD a zamestnancom orgánu
SPODaSK - manažérom prípadu.

Spolupracuje s odborným tímom CDR a v procese práce s rodinou dieťaťa.
Vedie a uchováva agendu podnetov na realizáciu SRK /stretnutia rodinného kruhu/, uskutočnených
SRK, získava a uchováva spätnú väzbu vo forme dotazníkov pre potreby vyhodnotenia.
Vedie a facilituje celý proces prípravy a realizácie SRK.
Zodpovedá za kvalitnú prípravu, tvorivý, úspešný a bezpečný priebeh SRK, ktoré vyústi do prijatia
plánu riešenia situácie dieťaťa so zapojením všetkých v živote dieťaťa dôležitých, zaiteresovaných a
blízkych osôb.
Koordinuje monitorovanie napĺňania plánu a hodnotiaci proces.
Vyhľadáva, sieťuje, mobilizuje členov rodiny, členov širšej rodiny, ďalších dieťaťu blízkych osôb a
profesionálov zaiteresovaných do života dieťaťa a rodiny.
informuje všetkých zainteresovaných o cieľoch, spôsoboch, metódach, možnostiach a
zodpovednostiach v procese
• spoločne s prípadovým pracovníkom SPOD a CDR sa uistí, že základná (kľúčová) otázka SRK (ktorou
sa hľadá odpoveď na ohrozenie dieťaťa a problému rodiny) - je jasná
• uistí sa, že táto jasná formulácia problému, základnej otázky pre vypracovanie plánu riešenia
situácie dieťaťa poskytuje priestor pre rodinu prísť so svojim plánom
• má na starosti praktické zabezpečenie podmienok pre uskutočnenie SRK /pozvánky, miesto
stretnutia, občerstvenie, atď./ - po konzultácii s rodinou
• facilituje hodnotiaci proces SRK a zaznamenáva výstupy z procesu (zostáva v kontakte s rodinou s
cieľom monitorovať plnenie plánu a v prípade potreby zorganizovať hodnotiace stretnutie,
zaznamenáva progres rodinnej situácie v súvislosti s implementáciou plánu)
Informácie o výberovom konaní
Začiatok VK 10.11.2022 o 13.00 v CDR Hriňová
Uchádzač predloží:
- výpis s registra trestov
psychická spôsobilosť pre výkon práce zamestnanca, ktorý prichádza do osobného kontaktu s deťmi
posúdená klinickým psychológom
Znalosť zákona 305/2005
Pracovné miesto vhodné aj pre
absolventa
Ponúkané výhody
5 dní dovolenky nad rámec ZP
DDS
Pracovné podmienky
•

Práca na zmeny: pružný pracovný čas

Požiadavky na zamestnanca
Požadované vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálna práca - sociálna práca v rómskej
komunite
Dĺžka praxe
bez požiadavky na odbornú prax

Zručnosti, schopnosti
Vodičské oprávnenie:
•

Skupina B

Všeobecné spôsobilosti:
•

analyzovanie a riešenie problémov

•

komunikácia (jednanie s ľuďmi)

•

kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa

•

organizovanie a plánovanie práce

•

samostatnosť

Počítače:
•

Internet - pokročilá

•

Microsoft Word - pokročilá

•

Microsoft Excel - pokročilá

•

Microsoft PowerPoint - pokročilá

Osobnostné predpoklady
•

komunikatívnosť

•

praktické myslenie

•

precíznosť (presnosť)

•

spoľahlivosť

Údaje o zamestnávateľovi
Obchodné meno:
Detský domov
Právna forma:
Rozpočtová organizácia
IČO:
35678445
Internetová adresa:
http://dedhrinova.eu
Telefón:
+421
Charakteristika:

Detský domov rodinného typu
Adresa:
Krivec 171
96205 Hriňová
Slovensko

