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Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

předsedkyně dobrovolného svazku obcí Mikroregion Skutečsko – Ležáky vyhlašuje

Výběrové řízení na pozici „Komunitní sociální pracovník“

Druh práce: 

Komunitní sociální pracovník bude koordinovat a zastřešovat činnost komunitních center Skuteč,
Hroubovice  a  Vrbatův  Kostelec  (možno  i  zvlášť  jen  pro  některá  centra),  naplňovat  principy
komunitní sociální práce, aktivizovat komunitu a zapojovat občany do činnosti komunity.

Komunitní sociální pracovník bude pracovat s komunitou v obcích Hroubovice, Vrbatův Kostelec a
Skuteč při dodržení principů komunitní práce:

– Aktivizace  -  bude  aktivně  vyhledávat  přirozené  aktivity  mezi  občany  obce  a  díky  nim
zmapuje  potřeby  komunity  a  palčivé  problémy  (např.  úklid  veřejných  prostor,  drobné
vandalství, trávení volného času ve veřejném prostranství, sociální vyloučení jednotlivých
členů  komunity,  mezigenerační  komunikace),  bude  nápomocný  v  řešení  společných
problémů, bude spolupracovat s poskytovateli sociálních služeb v regionu  a dalšími aktéry.

– Participace  -  bude  zapojovat  členy  komunity  do  rozhodovacích  procesů  o  aktivitách
komunitního centra, bude aktivně propojovat členy napříč generacemi.

– Zplnomocnění  -  v  daném  momentě,  až  bude  komunita  soběstačná  v  rozhodování  a
ovlivňování  opatření  na  komunitní  úrovni,  postupně  přenechá  rozhodovací  procesy  na
komunitě samotné.

– Skupinová spolupráce - bude aktivně propojovat členy komunity napříč sociálním statusem i
generacemi, bude napomáhat ke vzájemnému respektu a otevřenosti.

– Práce  s  místními  zdroji  -  povede  kontinuálně  komunitu  k  udržitelnému výsledku řešení
situací v obci.

– Komplexní přístup - bude spolupracovat s vedením obcí, s přirozenými autoritami v obcích,
s představiteli jednotlivých místních spolků a s koordinátory aktivit komunitního centra za
účelem naplnění všech výše uvedených bodů.

– Zodpovědnost - sám bude přirozenou autoritou v komunitě.

– Reflektivní praxe - bude pracovat na svém sebevzdělávání, aby svoji roli plnil profesionálně.

Aktivity KSP budou navazovat na poskytování sociálních služeb v regionu (sociální poradenství, SAS
pro rodiny s dětmi, pečovatelské služby atd.). 

Hrubá mzda: 30.000,- Kč pro plný úvazek HPP – bude přepočteno poměrem úvazku

Místo výkonu práce: Komunitní centra Skuteč, Hroubovice a Vrbatův Kostelec



Předpokládaný nástup: 

- 1.2.2020 - HPP, 0,2 úvazku na 23 měsíců (pro Skuteč) – tzn. od 2/2020 do 12/2021
- 1.2.2020 - HPP, 0,2 úvazku na 23 měsíců (pro Hroubovice) – tzn. od 2/2020 do 12/2021
- 1.1.2021 - HPP, 0,2 úvazku na 12 měsíců (pro Vrbatův Kostelec) – tzn. od 1/2021 do 12/2021

Je možné podat nabídku i na výkon pozice jen v některém komunitním centru. 

Požadavky: 

• fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, dosáhla věku 18 let,  je způsobilá k
právním úkonům a je bezúhonná

• vzdělání dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách
• odborná způsobilost, praxe s cílovou skupinou, tvrdé i měkké dovednosti v oboru

 Písemná přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti: 

• jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, 
telefonní číslo, datum a podpis zájemce 

• Informaci o tom, o jakou pozici se zájemce uchází – tzn. pro které komunitní centrum 
(Skuteč, Hroubovice, Vrbatův Kostelec)

K přihlášce budou přiloženy tyto doklady, jako příloha: 

• strukturovaný životopis
• kopie dokladu prokazující vzdělání dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách
• prohlášení o bezúhonnosti a souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely 

tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
• před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč originál výpisu z evidence 

Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců 

Přihlášku zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami do 28. 1. 2020 do 14.00 hod.:

• písemně či osobně na adresu: Mikroregion Skutečsko - Ležáky, Obecní úřad Vrbatův 
Kostelec, č.p. 42, 539 56 Vrbatův Kostelec 

• emailem na adresu: starosta@vrbatuvkostelec.cz 

Bez  požadovaných  náležitostí  a  příloh  není  Vaše  přihláška  úplná  a  nemůže  být  zahrnuta  mezi
přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo. 

Obálka bude označena značkou „Výběrové řízení – komunitní sociální pracovník“

Výběrová  komise  posoudí,  zda  uchazeči  splňují  podmínky  uvedené  v  tomto  výběrovém řízení.
Vybraní uchazeči, kteří budou splňovat podmínky, budou pozváni k osobnímu pohovoru.

V případě dotazů k této výzvě se obraťte na  předsedkyni Mikroregionu S-L Ing. Pavlu Němcovou na
tel. č.: 724 159 470 nebo na emailu: starosta@vrbatuvkostelec.cz.

Mikroregion Skutečsko - Ležáky si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů, případně zrušit
výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebo vybrat uchazeče jen pro některá komunitní centra.

Ve Vrbatově Kostelci 6.1.2020

Ing. Pavla Němcová
předsedkyně Mikroregionu Skutečsko - Ležáky
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