
 
Psychiatrická nemocnice v Opavě přijme do pracovního poměru  

 

koordinátora sociálních služeb.  

 
Náplní práce je koncepční a metodická činnost při poskytování sociální služby, organizace a koordinace 

průběhu poskytování sociálních služeb, které jsou zřizovány Psychiatrickou nemocnicí v Opavě (viz 

níže). Aktivní spolupráce na zavádění systému kvality, vytváření standardů a metodik. Participace na 

finančním zajištění sociální služby, vedení výkazů o činnosti sociální služby. 

Posláním služby sociální rehabilitace Opava je prostřednictvím cílené a odborné podpory podpořit 

dospělé klienty s duševním onemocněním, kteří jsou opakovaně, nebo dlouhodobě hospitalizování 

v Psychiatrické nemocnici v Opavě, v procesu sociálního začleňování a úzdravy. Na základě 

respektujícího, odborného, individuálního a meziresortního přístupu je usilováno o co nejvyšší míru 

osamostatnění klientů a jejich návrat do běžného života. Hlavním cílem je rozvíjení a posilování 

samostatnosti a soběstačnosti duševně nemocných vedoucí k propuštění z ústavní hospitalizace. Služba 

je poskytována převážně ambulantní formou.  Služba je poskytovaná i v terénní podobě, aby mohli 

podporu získat také klienti s omezením mobility.  

Služba následné péče je určena osobám s chronickým duševním onemocněním, které absolvovaly 

lůžkovou péči v Psychiatrické nemocnici v Opavě a jsou v nepříznivé sociální situaci v oblasti bydlení. 

Za nepříznivou sociální situaci v oblasti bydlení považujeme takovou situaci, kdy klient v důsledku své 

nemoci, nezvládá samostatné bydlení. Klientům nabízí podporu při jejich přechodu ze zdravotnického 

zařízení do běžného života. Hlavním cílem je sociální začlenění duševně nemocných do běžného života 

a prevence relapsu nemoci v nevhodném prostředí a plynulé dokončení procesu úzdravy započatého 

během předchozí ústavní léčby. Služba je poskytovaná pobytovou formou.  

 

Očekáváme: 

- odbornou způsobilost pro výkon činnosti sociálního pracovníka dle zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, 

- minimálně vysokoškolské vzdělání,  

- praxi s vedením sociální služby, 

- trestní bezúhonnost, 

- zdravotní způsobilost, 

- zodpovědnost, samostatnost, empatii, ochotu a vstřícnost, 

- vynikající komunikační schopnosti,  

- respektující a individuální přístup, 

- schopnost vést elektronickou dokumentaci spojenou s poskytováním služby. 

 

Nabízíme: 

- pracovní poměr na dobu určitou (1 rok s 3-měsíční zkušební dobou), s předpokladem prodloužení na 

dobu neurčitou (v případě kladného osvědčení se), 

- práce na plný úvazek s pracovní dobou od pondělí do pátku v době od 7:00 do 15:30 hod,   

- nástup prosinec 2019 (případně dle dohody), 

- platové zařazení (dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb.) v 11. platové třídě s ohledem na doloženou praxi 

(od 24 790 Kč), 

- zvláštní příplatek 4300 Kč/měsíčně, 

- nárok na 30 dní dovolené, 

- zaškolení, 

- aktivní participaci v rámci reformy psychiatrické péče.  

 

Profesní životopis a motivační dopis zasílejte elektronicky na adresu: kuncova@pnopava.cz do 

27.9.2019. 
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