Bc. David Ščuka
Adresa: Mikulovská 1, 62800 Brno
Tel.: 607824664
E-mail: scuka1@seznam.cz
Datum narození: 21.7.1979

VZDĚLÁNÍ
Inštitút sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča (Vysoká škola zdrav. a soc. práce
sv. Alžbety), Skalice, Slovenská republika
2016 - 2019, Sociální práce
Střední odborná škola managementu a práva, Kolín , Česká republika
2004 - 2008, Sociální péče pro etnické skupiny

KURZY A ŠKOLENÍ
Středisko služeb školám Brno
2014 - 2014, Asitent pedagoga, Osvědčení
Vzdělávací agentura ČR
2017 - 2017, Syndrom ADD/ADHD, poruchy chování, OSVĚDČENÍ

PRŮBĚH ZAMĚSTNÁNÍ
Soš map s.r.o.
09/2006 - 10/2015, Pedagogický pracovník- asistent pedagoga
Hlavní náplní mé práce byla komunikace se studenty, rodiči , pedagogy. Sjednávání telefonických
schůzek, nábor nových uchazečů o studium i v terénu Motivace dětí a mládeže ze sociálně
znevýhodněného prostředí ke vzdělání, plánování volnočasových aktivit pro mládež apod. Referenční
osoba PaedDr. Foltýnová - 731 610 261
Člověk v tísní
2010 - 2011, Kontaktní , administrativní pracovník.
Terénní práce s dětmi a mládeží ze sociálně vyloučených lokalit. Práce probíhala především v
terénu. Poskytovaní sociálních služeb jako jsou nízkoprahové centra, střediska volného času apod.
Armáda spásy z.s., Mlýnská 25 Brno
10/2015 - 03/2016, pracovník sociální péče
Hlavní náplní práce byla přímá práce s klienty. v jejich přirozeném prostředí, nabízení sociálních
služeb, doprovody na úřady, jednání osobní či telefonické s institucemi, sepisování formulářů atd.
Azylový dům pro mládistvé a dospělé do 26 let.
04/2016 - 10/2017, Vychovatel- aistent pedagoga
Jako vychovatel v azylovém domě pro mladistvé a dospělé. Hlavní náplní práce bylo především
motivovat mládež ke vzdělávání a opětovného začleňování do společnosti. Pro samotné klienty jsem
vymýšlel různé volnočasové a vzdělávací aktivity. Klienti byli rovněž zapojeny do každodenní
činností. Probíhali nácviky sociálních dovedností apod. Referenční osoba Mgr. Gajdzok , vedoucí
oddělení 604 530 412, 543 210 670
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Poradna pro občanství/občanská a lidská práva z.s.
01/2018 - 03/2018, Terénní sociální pracovník služba (SAS)
Přímá práce s rodinami, jednotlivci
Magistrát města Brna OSP - Odbor sociální péče.
03/2018 - 02/2021, Rodinný asistent Administrace, jednání s klienty osobně či telefonicky, sepisování formulářů, splátkových kalendářů
apod. Samotný projekt byl pouze 3 letý a skončil 28.2.2021. Referenční osoby Mgr. Marie Pařilová,
vedoucí projektu Podpora stabilizace ohrožených rodin 739 822 212, Bc. Radka Novotná, referent
sociálního začlěňování 737 983 548,

JAZYKOVÉ ZNALOSTI
Český jazyk - Expert (C2)

OSTATNÍ ZNALOSTI
Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý

DALŠÍ ZNALOSTI, SCHOPNOSTI A ZÁJMY
Uživatelská znalost PC (Word, internet, Exel) získání osvědčení "syndrom ADD", "ADHD", Získání
několika osvědčení Motivační rozhovory, sociální práce s psychiatrickou diagnosou, kurz asistenta
pedagoga .
Mezi mé zájmy patří sportovní aktivity, hudba, kino, výlety do přírody atd. Výhodou je flexibilita,
komunikativnost, organizační schopnost a zvládání zátěžové situace, odolnost vůči stresu.

Bc. David Ščuka | 1.7.2021 | Brno

2/2

