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ZAMESTNANost
A SOCiÁLNA INKlÚZIA-

PRIESTOR NA VAŠU p.R.ILEŽITOST

Mesto Zlaté Moravce, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce,

vyhlasuje výberové konanie na:

• jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP),

• jedno pracovné miesto asistenta terénneho sociálneho pracovníka

(ATSP).

Výberové konanie sa uskutocní dna 31. marca 2014 o 10.00 hod. vpriestoroch

zasadacky, na Mestskom úrade, Ul. 1. mája c. 2,v Zlatých Moravciach, na 1. poschodí,
c. d. 42.

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadost o prijatie do zamestnania osobne

dorucit, alebo zaslat poštou, na adresu mestského úradu. Záujemcovia vo svojej žiadosti

jednoznacne urcia, o ktorú pracovnú pozíciu majú záujem (TSP,ATSP,alebo obe pozície).

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 25. m'arca 2014.

Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konanfa boli dórucéné po termíne uzávierky,

nebudú zaradení do výberového konania.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

~ žiadost, v ktorej je jednoznacne urcené, o akú pracovnú pozíciu, alebo pozície sa

kandidát uchádza,

~ životopis uchádzaca,

~ doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne potvrdenie školy

o štúdiu,

~ iné doklady potvrdzujúce spôsobilost (certifikáty zo školení a pod.),



~ uchádzac môže predložit aj odporúcaniaJ alebo pracovné hodnotenia od

predchádzajúceho zamestnávatel'aJ alebo organizácií s ktorými v minulosti

spolupracovalJ

~ výpis z registra trestovJ potvrdzujúci bezúhonnost žiadatel'aJ

~ súhlas so spracovaním osobných údajov.

Kvalifikacné DredDokladv na Dozíciu TSP sú:

1. V prípade uchádzacovJ ktorí pôsobiliJ ako TSPJ alebo ATSP v rámci predchádzajúcich

projektov spolufinancovaných FSRJ alebo v rámci programu komunitnej sociálnej práce

v obciach s vylúcenou komunitou (od roku 2005):

ukoncené stredoškolské vzdelanie s maturitou doplnené certifikovaným sociálno 

psychologickým výcvikomJ alebo iným akreditovaným vzdelávacím kurzom (napr. v oblasti

sociálneho poradenstva) v rozsahu minimálne 70 hodínJ s podmienkouJže uchádzac je

študentom vysokoškolského štúdia v bakalárskom študijnom programeJ alebo magisterskom

študijnom programe zameranom na sociálnu prácuJ sociálnu pedagogikuJ špeciálnu

pedagogikuJ liecebnú pedagogikuJ psychológiu akreditovanom podl'a osobitného predpisuJ

alebo vyššieho odborného štúdia vo vzdelávacom programe akreditovanom podl'a

osobitného predpisu v študijných odboroch zam"eraných na sociálnu prácuJ sociálnu

pedagogikuJ špeciálnu pedagogikuJ liecebnú pedagogikuJ andragogikuJ sociálnu a humanitnú

prácuJ sociálno - právnu cinnost a charitatívno - misijnú cinnost.

2. V prípade ostatných uchádzacov:

vysokoškolské vzdelanie prvéhoJ alebo druhého stupna.

Výberové kritériá na Dozíciu TSP sú:

1. Pracovné skúsenostiJ prax v oblasti terénnej sociálnej práceJ prípadne práce

v komunitách ohrozenýchJ alebo postihnutých sociálnym vylúcením (zohl'adnuje sa napríklad

dfžka praxeJ druh vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky).

2. Dalšie vzdelávanieJ ktorého ciel'om je priebežné udržiavanieJ zdokonal'ovanie

a dopfnanie požadovaných vedomostí a schopností potrebných na vykonávanie pracovných

cinností v oblasti terénnej sociálnej práce (zohl'adnuje sa rozsah vzdelávaniaJ zameranie

vzdelávaniaJ získané certifikáty a podobne).

Dalšie vzdelávanie sa môže realizovat prostredníctvom:

• špecializovaného vzdelávania zabezpecovaného strednými školamiJ alebo vysokými

školami nadväzujúcimi na získanú kvalifikáciuJ

• úcastou na akreditovaných kurzochJ



• úcastou na školiacich aktivitách v sociálnej oblasti,

• úcasti na certifikovaných sociálno - psychologic;kých výcvikoch,

• lektorskej cinnosti a publikacnej cinnosti,

• úcasti na supervíznych programoch.

3. Objektívne preukázatel'né skúsenosti s prácou s cielovou skupinou, napríklad pôsobenie

v komunitách postihnutých, alebo ohrozených sociálnym vylúcením, v rámci poskytovania

sociálnych služieb, komunitných aktivitách, dobrovol'níckych, alebo misijných aktivít, alebo

pobytom v komunitách postihnutých, alebo ohrozených sociálnym vylúcením (do tohto

kritéria sa nezapocítava absolventská prax, úcast na organizovaní aktivacných prác, alebo

administratívna práca, aj ked bola vykonávaná v kontakte s príslušníkmi cielovej skupiny).

4. Odporúcania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávatel'ov, alebo

organizácií, s ktorými uchádzac spolupracoval.

Kvalifikacné DredDokladv na Dozíciu ATSP sú:

1. V prípade uchádzacov, ktorí pôsobili ako TSP, alebo ATSP v rámci predchádzajúcich

projektov financovaných FSR,alebo Programu podpory komunitnej sociálnej práce v obciach

s vylúcenou komunitou (od roku 2005):

ukoncené základné vzdelanie, pod podmienkou, že uchádzac je riadnym študentom

odborného ucilišta, strednej odbornej školy, gymnázia, alebo konzervatória.

2. V prípade ostatných uchádzacov:

ukoncené neúplné stredoškolské vzdelanie, resp. nižšie stredné odborné vzdelanie!

Výberové kritériá na Dozíciu ATSP sú:

1. Pracovné skúsenosti, prax v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce

v komunitách ohrozených, alebo postihnutých sociálnym vylúcením (zohl'adnuje sa napríklad

dížka praxe, druh vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky a podobne).

2. Znalost jazyka cielovej skupiny (rómsky, madarský a podobne).

1 Nižšie stredné odborné vzdelanie (nižšie sekundárneL ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného

rocníka dvojrocného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole, alebo úspešným

absolvovaním posledného rocníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v odbornom ucilišti, ktorý sa

ukoncuje záverecnou skúškou, dokladom o získanom stupni vzdelania a zároven o získanej kvalifikácii je
vysvedcenie o záverecnej skúške, v ucebných odboroch urcených štátnym vzdelávacím programom môže byt

dokladom o získanej kvalifikácii aj výucný list.



3. Znalost ciel'ovej skupiny (pobyt v nej a podobne).

4. Predchádzajúca skúsenost z vykonávania akt~yít v c.iel'ovej skupine (zap9cítava sa aj

úcast na organizovaní aktivacných prác, úcast na dobrovol'níckej, alebo misijnej cinnosti,

komunitné aktivity a pod.).

5. Odporúcania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávatel'ov, alebo

organizácií, s ktorými uchádzac spolupracoval.

Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spínajú kvalifikacné

predpoklady na danú pozíciu.

Miestom výkonu práce je mesto Zlaté Moravce, osobitne cast Chyzerovce , Ulica 1. mája

Zlaté Moravce a v kancelárii TSP a ATSP, ktorá sa nachádza v komunitnom centre,

v priestoroch Materskej školy Slnecná, Zlaté Moravce. Dátum predpokladaného nástupu do
zamestnania je 15.4.2014.

Popis práce TSP:

Samostatne vyhl'adáva, diagnostikuje a nachádza riešenia pre jednotlivcov a rodiny

odkázané na pomoc v sociálnej oblasti, pre osoby so zdravotným postihnutím, pre

nevládnych starších I'udí a ich opatrovatel'ov v rodine.

- Poskytuje základné informácie (sociálne poradenstvo) v krízových situáciách a zabezpecuje

potrebné sociálne služby. Po dohode s klientom navrhuje formu sociálnej intervencie a plán

dalších krokov riešenia jeho sociálneho problému.

Poskytuje individuálne a skupinové konzultácie a distribuuje klienta príslušným
odborníkom a inštitúciám.

- V prípade potreby sprevádza klienta do jednotlivých inštitúcií, koná v záujme klienta.

Spolupracuje a sprostredkováva informácie medzi klientmi a inštitúciami v lokalite

(mestský úrad, primátor, ZŠ, ŠZŠ, úrad práce sociálnych vecí a rodiny, zdravotné zariadenia

a dalšie štátne, verejné, súkromné a mimovládne inštitúcie).

- Vedie spisovú dokumentáciu klientov, pracovný výkaz, terénny denník, vypracováva

mesacné správy.

- Mapuje lokalitu - zbiera demografické údaje, analyzuje potreby lokality a urcuje ciele

svojej práce v dlhodobejšom horizonte.

- Svoje aktivity koordinuje s vedením samosprávy a s ostatnými zainteresovanými verejnými

a neziskovými inštitúciami.



Špecificky vo vztahu ku komunite ohrozenej viacnásobným sociálnym vylúcením, vo všetkých

uvedených cinnostiach sa orientuje na prácu s jednotlivcami a rodinami z tejto komunity a to
najmä uvedenými cinnostami:

o mapuje terén na získanie relevantných informácií o spôsobe života vylúcenej
komunity,

o vyhl'adáva sociálne vylúcených klientov, ktorí nem.ajú schopnos( resp .. stratili

zrucnost na riešenie svojich sociálnych problémov,

o nadväzuje kontakty s klientmi a sprostredkováva kontakty s oficiálnymi inštitúciami,

o poskytuje poradenstvo pri osobných problémoch, krízovej intervencii v tažkých

životných situáciách,

o vplýva na podporu a rozvoj osobnostnej kompetencie. a motivácie vedúcej

k samostatnému riešeniu problémov ciel'ovej skupiny,

o podporuje a posilnuje sebavedomie a zodpovednost ciel'ových skupín,

o prispieva ku prevencii násilia a dekriminalizácii skupín v komunite.

Popis práce ATSP:

- Asistuje terénnemu sociálnemu pracovníkovi pri výkone jeho povinností.

- Podl'a pokynov TSPvykonáva odborne nenárocné úkony, ako sú:

o pomáha klientom pri vyplnovaní tlacív,

o sprevádza klienta do jednotlivých inštitúcií,

o pripravuje stretnutia s rodinami klientov,

o sprostredkúva kultúrny kontext vylúcenej komunity,

o pomáha klientom tlmocením (z rómskeho jazyka, atd'.L v komunikácii s TSP a inými
inštitúciami.

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní zakázaná

diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania, alebo viery, rasy, príslu~nosti

k náboženskej, alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie,

manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického, alebo iného zmýšlánia,

národného, alebo sociálneho pôvodu, majetku, veku, alebo iného postavenia. Zásadu

rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vztahoch a obdobných právnych vztahoch

stanovuje zákon 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach



a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminacný
zákon).

~~~

Ing. Peter Lednár, CSc.

primátor Mesta Zlaté Moravce


