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Hledáte smysluplnou a zodpovědnou práci s rodinami a dětmi, s možností časové flexibility 
a s velkou mírou práce z domova? Tak právě pro Vás je tato pozice! 

Průvodce pěstounských rodin – Praha a Středočeský kraj 

Jaká bude Vaše náplň práce? 

 podpora pěstounských rodin při péči o děti, při komunikaci s úřady a při řešení jejich 
různých životních situací 

 pravidelný kontakt s pěstouny a jejich rodinou 
 příprava průběžných zpráv, komunikace s OSPOD 

Co byste měli umět a znát? 

 nutné je vzdělání povinné pro sociální pracovníky; vystačíte si s VOŠ nebo VŠ v oborech 
sociální práce, sociální politika, sociální pedagogika, sociální péče, sociální patologie, 
právo nebo speciální pedagogika 

 být pozitivně naladění pro práci s pěstounskými rodinami – na lidském přístupu si 
zakládáme 

 zvládnout pracovat samostatně (ale vždy s naší plnou podporou, pokud si nebudete vědět 
rady) a zároveň v týmu (víme, že se naše práce daří, jen když všichni táhneme za jeden 
provaz) 

 mít dobré komunikační schopnosti a předávat klíčové informace rodinám srozumitelnou 
a jasnou formou 

 umět si dobře zorganizovat práci, pohlídat termíny a mít pořádek v administrativě 
 zvládnout psychickou zátěž, protože práce v náhradní rodinné péči dá někdy zabrat 
 vlastnit řidičský průkaz skupiny „B“ – budete mít na starosti rodiny nejen z Prahy, ale 

i Středočeského kraje, kam je nutný dojezd autem – proplácíme využití vlastního auta 

Za co u nás získáte plusové body: 

 máte již zkušenosti v oblasti náhradní rodinné péče 
 můžete nabídnout 1 rok klientské praxe 
 jste přátelské a veselé povahy se smyslem pro humor 

A co všechno za to? 

 rozsah práce cca 30 hodin týdně, tj. 0,75 úvazek, výhledově navýšení úvazku 
 práci si můžete rozvrhnout dle sebe - flexibilní pracovní doba, možnost práce z domova, 

individuální nastavení týdenní pracovní doby 
 možnost seberealizace, profesní růst, supervize, intervize 
 velmi přátelské a vstřícné prostředí, otevřenou komunikaci, pozitivní atmosféru 
 zaškolení a celkovou podporu od empatických a trpělivých kolegyň 
 další benefity (sick days, ředitelské, studijní a narozeninové volno) 
 místo výkonu práce: Praha, případně Říčany či Benešov + terénní práce 
 nástup dle dohody, ideálně červen 

Svůj životopis zasílejte na pohovory@rozumacit.org, bližší informace na tel. 730 151 311 nebo na 

www.pestouni-rac.cz. Těšíme se na Vás! 
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