PRAHA 14 KULTURNÍ A KD KYJE HLEDAJÍ:

GARANTA/Y VOLNOČASOVÉHO KLUBU PRO
MLÁDEŽ
PRACOVNÍ NÁPLŇ
Klub bude otevřen v KD Kyje – dostupné vlakem z Masarykova nádraží (15 minut). Garanti klubu
určují jeho celkovou strategii, zajišťuje program a dlouhodobě pracuje s návštěvníky klubu. Aktivně se
podílí na náboru dětí. Volnočasový klub v KD Kyje je určený především dětem staršího školního věku
(10-16 let), pocházejících ze sociálně znevýhodněných rodin.
Role garanta v tomto případě může být rozdělena mezi dvě osoby. Garanti v takovém případě sdílejí
zodpovědnost za chod klubu, každý se věnuje určitému druhu aktivit (např. sportovní aktivity, výtvarné
aktivity). Do výběrového řízení na pozici je možné se hlásit jednotlivě nebo už rovnou jako dvojice.
Garant/i připravují aktivity pro děti, a to ve vlastní režii případně za přítomnosti externího lektora, na
programu by měly být různé deskové a rozvojové hry, sportovní aktivity, návštěvy kulturních událostí,
tematické dílny, video dílny (lekce youtuberingu – externí lektor), aktivity zaměřené na rozvoj talentů,
anglická konverzace s rodilým mluvčím (externí lektor) atd. Garant/i s dětmi komunikují, jsou v úzkém
kontaktu, pomáhají jim s řešením případných problémů.
Kapacita klubu je max. 20 osob.
Klub bude fungovat 4 dny v týdnu, vždy od 13 do 17 hodin, celkem tedy 16 hodin týdně. Na každý den
je navíc vyhrazena 1 h na přípravu programu.
V srpnu bude v rámci aktivity zorganizován příměstský tábor. Ten potrvá 5 pracovních dní a nabídne
pestrý celodenní program, kopírující aktivity klubu během školního roku. Příměstský tábor se bude
převážně konat v prostorách KD Kyje a okolí. Součástí příměstského tábora bude také jednodenní
výlet.

POŽADUJEME:





garantem by měl mít kladný vztah k cílové skupině, ideálně absolvent či student
pedagogického oboru - pedagogiky volného času, rekreologie nebo sociální práce
zkušenost s prací s dětmi podmínkou, preferována je zkušenost s prací s dětmi ze sociálně
znevýhodněných rodin či prací v oddíle
znalost lokality výhodou
komunikativnost a zodpovědnost, kreativitu a odvahu

NABÍZÍME:





zajímavou práci a podíl na aktivitách rozvíjejícího se kulturního centra
osobní realizaci a zároveň podporu celého týmu
zázemí v KD Kyje
práci na plný úvazek nebo 2x0,5 úvazku (12 000 Kč hrubého/0,5 úvazku), od dubna 2017 do
prosince 2018, nástup v dubnu 2017

V případě zájmu nám zašlete životopis a motivační dopis na e-mail
andrea@praha14kulturni.cz. Do předmětu uveďte Klub Kyje.
Pozice je zřízená v rámci grantu - OPPPR výzva č. 18 Podpora komunitního života a sociálního
podnikání, realizace grantu: duben 2017- prosinec 2018.
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