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NÁPLŇ PRÁCE 

 KONTAKTNÍ PRACOVNÍK  

Základní obsah náplně práce kontaktního pracovníka ke vztahu: 

K zaměstnavateli: 

1. Pracuje dle platných směrnic projektu NZDM i celé organizace, je seznámen 

s ostatními projekty.  

2. Pracuje v souladu s etickým kodexem pracovníků NZDM. 

3. Je povinen chodit do práce včas. 

4. Zadané úkoly plní včas a správně. Úkoly, které spadají do jeho kompetencí, plní 

samostatně. 

5. Přistupuje k práci kreativně, přináší nové podněty a nápady, podílí se na rozvoji 

služby. 

6. Zápisy a záznamy o své práci vede řádně dle termínů a metodiky. 

7. Aktivně se účastní porad, supervizí a týmových výjezdů. 

8. Zodpovídá se koordinátorovi projektu, bezodkladně ho informuje o problémech při 

výkonu své práce.  

9. Dbá na dobré jméno Pontonu a aktivně ho prezentuje v rámci PR akcí. 

K pracovnímu týmu: 

10. Spolupracuje v týmu i s ostatními zaměstnanci Pontonu, s dobrovolníky, praktikanty 

a stážisty. 

11. Poskytuje zpětnou vazbu ostatním pracovníkům, a zároveň ji přijímá a využívá pro 

zefektivnění své práce. 

K uživatelům služeb: 

12. Adekvátně komunikuje s uživateli služeb, je schopen aktivního naslouchání, respektu 

a umožňuje uživateli poskytnout bezpečné prostředí pro sdílení informací. 

13. Je schopen s uživateli služeb kontakt navázat, udržet, rozvíjet a ukončit. 

14. Vede samostatně agendu individuálního plánování svých klíčových uživatelů. Sleduje 

příběh uživatele v čase. S ostatními pracovníky konzultuje postupy a práci 

s konkrétními uživateli. 

15. Pravidelně prezentuje příklady své dobré praxe. 

16. Aktivně si zjišťuje aktuální informace o dění na klubu, plní povinnosti služby. 

17. Plánuje, připravuje a realizuje aktivity na klubu i mimo klub (včetně akcí vícedenních 

a víkendových). 

18. Chrání důvěrná data a zachovává mlčenlivost o uživatelích služeb. 

K odbornosti: 

19. Samostatně si udržuje přehled v oboru sociální práce. 

20. Má přehled o dalších institucích v sociálních službách, komunikuje s nimi a navazuje 

efektivní spolupráci. 

21. Aktivně a systematicky se podílí na svém vzdělávání dle potřeb a možností 

organizace. 

K provozu: 

22. Udržuje pořádek a čistotu na pracovišti. 

23. Aktivně přistupuje k řešení provozních záležitostí. Je všímavý ochotný a samostatný. 

24. Zodpovídá za svěřený majetek, spotřební materiál a další vybavení, zachází s ním 

hospodárně a šetrně. 

25. Dbá na dodržování základních pravidel bezpečnosti a hygienických pravidel. 

 


