
 

 
 
 
 

 
 

Do našeho týmu hledáme novou posilu na pozici 
 

METODIK/CASE MANAŽER SOCIÁLNÍ REHABILITACE 
 

Chcete-li se realizovat v sociální práci, přidat se k našemu poslání a společně s námi pomáhat lidem s různým 
typem zdravotního znevýhodnění na jejich cestě k větší samostatnosti, pak nás neváhejte kontaktovat. 

 
Náplň práce: 
- přímá práce s uživateli služeb – jednání se zájemci o službu, mapování jejich životní situace a aktuálních 
potřeb, přání a představ o životě; individuální konzultace a plánování podpory; koordinace a organizace práce 
s uživatelem; spolupráce s rodinnými příslušníky, pečujícími  
- vedení záznamů a dokumentace k poskytované službě, vyhledávání alikvotních informací 
- zodpovědnost za aktualizaci metodiky služby, metodické vedení terénních pracovníků/asistentů nácviku 
- podíl na prezentaci činnosti organizace, spolupráce s dobrovolníky a dalšími subjekty v oblasti zdravotní a 
sociální péče (zejm. navazující služby, partnerské subjekty) 
- podíl na benefičních a fundraisingových aktivitách 
- aktivní účast na poradách, supervizích a dalších vzdělávacích aktivitách  
 
Koho hledáme, co očekáváme: 
vzdělání odpovídající kvalifikaci pro sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách 
zájem o přímou práci s cílovou skupinou lidí s různým zdravotním znevýhodněním, respekt k jejich životním 
potřebám 
otevřenou mysl a komunikaci, osobností vyzrálost (zvládání vlastních emocí, schopnost respektovat hranice, 
předávat tyto schopnosti uživatelům služby)  
zapálení pro věc, umění motivovat a nadchnout pro spolupráci další lidi 
zodpovědnost, spolehlivost, samostatnost a flexibilitu 
schopnost rychle se učit novým věcem, vybírat či určovat relevantní priority 
empatii, citlivý a důsledný přístup  
schopnost zvládnout agendu s poskytováním služby spojenou 
způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost 
předchozí zkušenosti s terénní prací výhodou 
 
Nabízíme: zajímavou, smysluplnou a pestrou práci 
       supervizi a další prostor k odbornému i osobnímu růstu 
       možnost podílet se na přípravě a realizaci inovativních projektů 
       pracoviště v centru Prahy – v Podskalí u Rašínova nábřeží 
       5 týdnů dovolené + sick days 
 
Rozsah úvazku: 0,75 – 1, nástup prosinec/leden 2023.  
V případě zájmu zasílejte životopis a motivační dopis na e-mail castulik@dilnytvorivosti.cz. Kontaktní osoba: 
Bc. Jitka Častulíková – ředitelka. Vybrané zájemce budeme zvát k přijímacímu pohovoru od 15. 11. 2022. 
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