
Hledáme nové lektory skupinových aktivit pro děti  

v pěstounské péči a jejich sourozence 

Do týmu projektu „Služby pro pěstouny“ hledáme mladé lidi, kteří mají vážný zájem o skupinovou práci s dětmi a kteří 

pracují nebo v budoucnosti chtějí pracovat s dětmi a mládeží. Pozice je zvláště vhodná pro absolventy I. stupně 

vysokoškolského vzdělání a studenty magisterských pedagogických  
a humanitních oborů. Jedná se o práci na DPP. 

V rámci tohoto projektu sdružujeme celé pěstounské rodiny, které se v průběhu roku scházejí na několika setkáních v Praze 

nebo spolu absolvují víkendový výjezd mimo Prahu. V rámci těchto setkávání a výjezdů připravujeme jak oddělené 

programy zvlášť pro dospělé a zvlášť pro děti, tak i společné aktivity. Kromě toho pořádáme také víkendové výjezdy určené 

pouze samotným dětem, tzv. VíkendOFFky. Více se o nás můžete dočíst na: www.barevnysvetdeti.cz/pro-pestouny či na 

http://facebook.com/barevnysvetdetios 

 

                    Hledáme právě Tebe? Jsi člověk, který:   

- je profesionální a empatický k dětem, jejich potřebám, starostem a radostem? 

- je zodpovědným a pozitivním vzorem pro dítě? 

- má kreativní přístup a nadšení pro věc? 

- je komunikativní? 

- má chuť podělit se o své zkušenosti a znalosti? 

- má chuť se aktivně zapojit a spolupodílet se na vytváření nového projektu? 

- zvládne vytvořit program pro skupinu dětí různého věku? 

- má chuť se dále vzdělávat?  

- má schopnost sebereflexe? 

 

 

Pracovní náplň: 

- podpora dětí svěřených do pěstounské péče a jejich sourozence 

- celoroční spolupráce se skupinou či více skupinami dětských klientů  

- převážně práce o víkendech, v menší míře i v rámci pracovního týdne (ročně cca 3 - 6 víkendů přímé práce + dle aktuálního časového 

harmonogramu příprava na aktivity, tvorba náplně programů, vzdělávání, supervize) 
- spolupráce s vedením organizace a garantem projektu „Služby pro pěstouny“ 

- spolupráce a komunikace s koordinátorem projektu, metodiky programů pro děti a lektory programů pro dospělé  
 

Požadujeme: 
- dosažené vzdělání § 49a zákona č. 359/1999 Sb, o sociálně právní ochraně dětí, minimálně v rozsahu Bc. ve studijních programech v 

oblasti pedagogických a společenských věd zaměřených na sociální péči, sociální politiku, sociální práci, pedagogiku, právo, psychologii, 
vychovatelství nebo ošetřovatelství; nebo DiS. ve studijních programech sociální práce, pedagogika, charitativní a sociální péče a sociálně-

právní činnost 

- čistý trestní rejstřík 
- časovou flexibilitu  

- zkušenosti s prací s dětmi (s těmi v pěstounské péči výhodou) 

- kladný vztah k sociální práci a hlavně k dětem 
- ochotu vzdělávat se (oblast náhradní rodinné péče, zážitková pedagogika aj.) 

- schopnost pracovat v týmu i samostatně  

- kreativitu 
- spolehlivost 

- odolonost vůči stresu  
- možnost zůstat v projektu minimálně jeden rok (preferujeme dlouhodobou spolupráci) 
 

Nabízíme: 
- zázemí neziskové organizace s dvanácti letou historií  

- odbornost a metodickou podporu 

- přátelský a vstřícný kolektiv 
- finanční ohodnocení (dle typu programů 140,- Kč/hodinu nebo 160,- Kč/hodinu – práce na DPP) 

- sebevzdělávání formou proškolení a supervizí (skupinová, individuální) 

- možnost získání a potvrzení praxe 
- možnost seberozvoje 
 

V případě Vašeho zájmu zašlete, prosím, svůj životopis s vloženou fotografií, krátký motivační dopis (v rámci něhož 

vymyslete jeden  icebreaker vhodný pro skupinu 8 dětí ve věku od 6 do 12 let). A to nejpozději do  

24. února 2017 na adresu penkavova@barevnysvetdeti.cz. V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na stejnou adresu.  

V týdnu od 27. února do 3. března 2017 pak proběhne 2. kolo výběrového řízení formou osobních pohovorů.  

 

http://www.barevnysvetdeti.cz/pro-pestouny
http://facebook.com/barevnysvetdetios

