
PRACOVNÁ PONUKA – Detský domov Poprad 

 

Inzerujúca spoločnosť 

Názov spoločnosti: Detský domov Poprad 

Adresa spoločnosti: Pavlovova ul. 4375/11, 058 01 Poprad 

IČO:   00186775 

Stručná charakteristika spoločnosti: 

štátny detský domov, zariadenie na výkon ústavnej starostlivosti, rozpočtová organizácia. Zriaďovateľ 

– Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava. Kapacita zariadenia – 68 miest, z toho 19 miest 

v profesionálnych rodinách, 44 miest v samostatných skupinách – rodinných domoch, 5 miest v skupine 

pre mladých dospelých. Klientela : deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou, predbežným opatrením, 

výchovným opatrením vo veku od 0 do 18 rokov, mladí dospelí od 18 do 25 rokov a fyzické osoby od 25 

do 27 rokov. V rámci organizačnej štruktúry DeD Poprad má 3 úseky – úsek starostlivosti so sieťou 

samostatných skupín (počet 5, v každej skupine sú umiestnené deti/mladí dospelí cca v počte 9, chlapci 

i dievčatá), úsek Centra podpory profesionálnych rodičov (sieť profesionálnych rodín, v ktorých sú 

umiestnené najmä deti vo veku od 0 do 6 rokov – t.č. sú umiestnené deti/súrodenci aj vo vyššom veku), 

úsek ekonomický. Odborní zamestnanci, ktorí zabezpečujú odbornú pomoc deťom, vychovávateľom, 

profesionálnym rodinám – sociálni pracovníci, psychológovia, špeciálny pedagóg. 

 

Informácie o ponúkanom pracovnom mieste 

Obsadzovaná pozícia: sociálna pracovníčka Centra pomoci profesionálnym rodičom 

zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme 

Miesto práce: Detský domov Poprad, Pavlovova ul. 4375/11, 058 01 Poprad 

Druh pracovného pomeru: na zastupovanie počas čerpania materskej a rodičovskej dovolenky 

Termín nástupu: 13.4.2016 

Ponúkaný plat (brutto): dohodou 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: aplikácia Zákona č. 305/2005 Z.z. o SPOD a SK v platnom 

znení, Zákona č. 36/2005 Z.z. Zákon o rodine, aplikácia štandardov práce s profesionálnym rodičom 

a deťmi umiestnenými v profesionálnych rodinách 

Zamestnanecké výhody, benefity: služobný mobilný telefón, vzdelávanie a profesijný rast a pod. 

 

Požiadavky na zamestnanca 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa  

Vzdelanie v odbore: sociálna práca 

Jazykové znalosti: nepožadujú sa, avšak vítané 

Počítačové znalosti: užívateľská úroveň balíka Office /Word, Excel, Power Point/ 

Vodičský preukaz: skupiny B 

 

Počet rokov praxe: prax vítaná 

Pozícia je vhodná pre absolventa: nie 

Osobnostné predpoklady a zručnosti: schopnosť efektívnej koordinácie, sociálne zručnosti, asertivita, 

empatia, znalosť aplikácie zákona v praxi, pružnosť, schopnosť pracovať s detským klientom a jeho 

rodičmi, schopnosť vyjadrovať sa profesionálne na súdnych pojednávaniach 

 



Zoznam požadovaných dokladov: 

Písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru 

Kópia diplomu 

Kópia výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace 

Profesijný štruktúrovaný životopis 

Písomné čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti 

Písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom posúdenia vhodnosti kandidáta na 

pracovnú pozíciu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. 

 

Termín podania požadovaných dokladov - do 18.3.2016. Do určeného termínu tieto zasielajte na 

adresu detského domova: Detský domov Poprad, Pavlovova ul. č. 4375/11, 058 01 Poprad. 

Termín pracovného pohovoru bude uchádzačom oznámený telefonicky. 


