VEDOUCÍ NA LETNÍ TÁBOR PRO ŽIŽKOVSKÉ DOSPÍVAJÍCÍ
VE VĚKU 12-15 LET
Klub Beztíže při DDM Praha 3-Ulita ve spolupráci s NZDM Husita a NZDM Teen Challenge
vypisuje výběrové řízení na vedoucí dětského tábora.
Tři žižkovské kluby pro děti a mládež pořádají letos v létě od 11. – 18. července prázdninový tábor pro
děti a mládež ze sociálně znevýhodněných rodin a rizikové dospívající.
Tábor pro 25 účastníků se bude konat v lesích u Ostravy. Přípravy na letní tábor probíhají od února,
jedním z cílů tábora je připravit cílovou skupinu na zvládání prázdninového období s jeho kvanty
nestrukturovaného času, nudou a dostupnými rizikovými aktivitami.
Tábor je finančně podporován MČ Praha 3 a Magistrátem hl. m. Praha.
Tým vedoucích je tvořen pracovníky žižkovských klubů, které vypisovaným výběrovým řízením chceme
doplnit o dva schopné pracovníky / pracovnice:
NÁPLŇ PRÁCE:
- spoluúčast na schůzkách přípravy tábora (táborová hra, výběr aktivit, preventivní cíle) během května a
června 2x do měsíce.
- účast na letním táboře 11.-18. července 2009, vedení oddílu, spolupráce na táborových aktivitách
OČEKÁVÁME (PODMÍNKY SPOLUPRÁCE):
- chuť a kuráž do práce s dospívajícími, včetně rizikových účastníků
- zkušenosti s práce s dětmi a mládeží
- spolehlivost a zodpovědnost, duchapřítomnost
- schopnost udržet si kázeň mezi temperamentními a agresivními dospívajícími
- týmovou spolupráci, podporu soudržnosti pracovníků
- sebedisciplínu, schopnost dodržovat stanovené postupy a pracovat ve stresových podmínkách
- trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost pro práci s dětmi na táboře
UVÍTÁME (COKOLIV Z UVEDENÉHO):
- zkušenost z práce s romskými dospívajícími, znalost romského prostředí
- zkušenosti vedoucího či praktikanta letního tábora
- pracovní zkušenost z NZDM nebo otevřeného klubu
- vzdělání alespoň v jednom z oborů: sociální-pedagogika, sociální práce, prevence, pedagogika,
etopedie, romistika, psychologie
- účast nebo absolvování některého ze sebezkušenostních výcviků pro pomáhající profese
- sportovní dovednosti (běh, míčové hry), zkušenosti s adrenalinovými aktivitami

- taneční zkušenosti s break-dance, street-dance
- hraní na hudební nástroje (kytara, djiembe), zpěv
NABÍZÍME:
- spolupráci na smysluplném projektu, příležitost pomoci ohroženým skupinám mládeže
- dynamickou práci se zajímavou cílovou skupinou
- práci v mladém a profesionálním týmu
- praxi pro práci s uvedenou cílovou skupinou a potvrzení o praxi pro školy (pedagogika, psychologie)
- stravu a nocleh zdarma
- celkovou mzdu min. 3500 Kč za spolupráci (DPP, DPČ), podle spolupráce odměny
- při oboustranném zájmu perspektivu práce v některém ze žižkovských klubů
- dobrodružství, lidskou i profesionální výzvu
Uzávěrka přihlášek je 12. května.
V případě Vašeho zájmu pošlete na níže uvedenou e-mailovou adresu
1. svůj životopis s přiloženou fotografií,
2. motivační dopis,
3. telefonní kontakt na Vás.
Brzy se Vám ozveme. Těšíme se na setkání s Vámi.
Kontakt:
Mgr. Jan Krajhanzl, Klub otevřených dveří Beztíže, Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita
e-mail: jan.krajhanzl@seznam.cz
www: http://www.ulita.cz/src/beztize.php

