EČ: 2096, čj. OUDV 1920/2020

Výběrové řízení
starosta Obce Dvorce vyhlašuje výběrové řízení, které je podmínkou pro vznik pracovního poměru,
na pracovní pozici zaměstnance zařazeného do funkce KONTAKTNÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK na
Obecním úřadu ve Dvorcích.
Dva pracovní úvazky v rozsahu 0,5 HPP – Kontaktní sociální pracovník pro práci s rodinou – základní
sociální poradenství a 0,5 HPP – Kontaktní sociální pracovník pro dluhy a prevenci ztráty bydlení
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Místo výkonu práce:
budovy obce Dvorce a území správního obvodu obce Dvorce
Předpoklady:
 splnění předpokladů dle § 4 Zákona č. 312/2002 Sb.
 státní občanství ČR, případný cizí státní příslušník trvalý pobyt v ČR
 věk nad 18 let
 způsobilost k právním úkonům
 bezúhonnost
 znalost jednacího jazyka
 zdravotní způsobilost a plnění kvalifikačních předpokladů kladených na sociálního pracovníka
podle § 110 odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 108/2006 Sb., případně pracovníka v sociálních
službách podle § 116 odst. 5 písm. b) zákona č. 108/2006 Sb.
Další požadavky stanovené obcí Dvorce pro uchazeče:
 minimálně střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou a absolvování akreditovaného
kvalifikačního kurzu pracovníka v sociálních službách dle § 37 a § 40 vyhlášky č. 505/2006 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách;
 předchozí zkušenost se sociální prací nebo prací v obdobných službách
 dobrá úroveň komunikačních schopností pro jednání s právnickými i fyzickými osobami;
 dobré organizační schopnosti, psychická odolnost, samostatnost a flexibilita;
 uživatelská znalost práce s PC (Microsoft Office).
Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat:
 jméno, příjmení, titul a kontaktní údaje, datum a podpis zájemce
 životopis, ve kterém se uvedou údaje o jeho dosavadních zaměstnáních a o odborných
znalostech a dovednostech, týkajících se sociální práce
 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Kontaktní sociální pracovník bude vykonávat zejména následující činnosti (v oblasti dluhů a bydlení):
 Depistáž ve všech SVL v obci, případně v místech s identifikovanou potřebou poskytnutí
intervence v podobě sociálního poradenství
 Bude poskytovat základní sociální poradenství k předcházení ztráty bydlení, a současně bude
pomáhat při řešení problémů spojených s bydlením osob z CS (nájemní vztahy, právní
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poradenství, komunikace s úřady, komunikace s poskytovateli služeb, řešení dluhů na bydlení,
zabydlování při stěhování atd.)
 Bude řešit komplexní potřeby CS při řešení jejich tíživé životní situace motivovat CS k řešení její
dluhové situace, bude se všemi podpořenými osobami realizovat kroky v osobním a rodinném
finančním plánování, připravovat a zpracovávat podklady pro oddlužení), všechny činnosti v
oblasti dluhového poradenství bude provádět ve spolupráci a za dohledu dluhového poradce.
 V oblasti základního sociálního poradenství bude činnost zaměřena na práci s rodinou a jejími
příslušníky s cílem identifikovat všechny závislosti a osobní problémy v rodině, zajistit řádnou
výchovu dětí a předcházet výskytu domácího násilí.
 V případě potřeby a přesahu potřeb osob z CS bude kontaktovat a zajišťovat dostupnost
specializovaných sociálních služeb, a to jak v linii státní správy, tak i NNO a dalších aktérů v této
oblasti.
Dále bude zajišťovat tyto činnosti (v oblasti práce s rodinou):
 základní sociální poradenství. Realizace bude zahájena s počátkem projektu, přičemž právě toto
poradenství tvoří podstatu práce s klientem. Základem poradenství je provedení důkladné
klientovy pracovní a osobní anamnézy. S přihlédnutím ke specifikám dané cílové skupiny budou
posouzeny rovněž možnosti využití dalších projektových aktivit. Pohovory budou zpravidla
probíhat v domácím prostředí klientů, aby tak byl možný kontakt s celou rodinou, mohlo nastat
zmapování jejich rodinné situace ve všech ohledech (zaměstnání členů rodiny, zadluženost,
aktivity dětí apod.). Jedná se o dlouhodobou aktivitu projektu, zaměřenou na témata, která
cílovou skupinu osloví.
 I v této činnosti bude velmi důležitou součástí práce provádění depistáží a přímý kontakt s
klientem jak v přímo v SVL, tak i mimo ni.
 Na základě identifikovaných problémů v lokalitě je předpoklad pracovat s CS na procesu
zlepšování situace především v oblastech stabilizace rodin včetně jejich podpory a podpory
jednotlivců (překonávání situací vyplývající z jejich sociálního vyloučení nebo při ohrožení s
následným zhoršením jejich aktuální životní situace), prevence ztráty bydlení pro CS, dále práce
v oblasti finanční gramotnosti a práce s dluhy všech podpořených osob z cílové skupiny.
Platové zařazení:
 dle podmínek projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016919 Komplexní řešení sociálně
patologických jevů v obci Dvorce (předpokládané zařazení do platové třídy 9, která podle
platného katalogu prací odpovídá nejvýše zařazenému vykonávanému druhu práce).
Pracovní poměr:
 na dobu určitou se zkušební dobou 3 měsíce, po dobu trvání dotačního projektu
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016919 Komplexní řešení sociálně patologických jevů v obci
Dvorce - tj. od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2022. Předpokládaný nástup od 1. 9. 2020, případně dle
dohody.
Lhůta pro podání přihlášky:
 uzávěrka pro doručení přihlášek uchazečů je 24. 8. 2020 do 10:00 hod., tato lhůta platí i pro
přihlášky doručené poštou.
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Způsob podání přihlášky:
 osobně na podatelně Obecního úřadu ve Dvorcích, Náměstí 13, 793 68 Dvorce
 odeslat na adresu: Obecní úřad ve Dvorcích, Náměstí 13, 793 68 Dvorce
 na obálku se všemi požadovanými dokumenty k výběrovému řízení uchazeči napíší „Neotevírat,
výběrové řízení – Kontaktní sociální pracovník“
Poskytování informací:
Informace k výběrovému řízení jsou k dispozici u starosty obce Jana Božovského tel. 724 078 608,
email: starosta@obecdvorce.cz .
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit i bez udání důvodu.

Poznámka:
S případnými dotazy či nejasnostmi se obracejte na metodika projektu pana Ing. Martina Bendu,
+420 603 159 304, bendaing@seznam.cz .
Neúspěšní uchazeči budou informováni písemnou formou. Po skončení řízení budou uchazečům
jejich písemné materiály, poskytnuté k výběrovému řízení, vráceny.

Jan Božovský, starosta
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