
 

Poučování a strašení nás nezajímá.  

My hledáme inspirátory! 

Jsme nevládka, která už devatenáct let pomáhá hlavně dětem a teenagerům na cestě k dospělosti. 

Jsme skvělí v nízkoprahu, umíme různé druhy prevence ve školách, pořádáme veřejné komunitní 

akce. A teď hledáme inspirátora – člověka, který jako lektor školních preventivních programů 

SPIRÁLA na základkách a středních školách pomůže školákům neztratit se v dospívání. 

O co nám jde? 

O něco úplně normálního – usilujem o to, aby děti nezůstávaly na svoje potíže samy. Proto 

pomáháme malým a velkým školákům v Královéhradeckém kraji přijít na to, jak bezpečně čelit 

nástrahám dospívání. Společně s nimi budujeme u nich ve třídě dobrou partu, ve které nikdo 

nezůstává na okraji. Díky naší práci je svět lepší, protože děti si vědí se svým životem rady.  

Co dělají naši lektoři? 

Jsou inspirátoři! Odborně se tomu říká prevence, ale my to vidíme takhle: naši lektoři inspirují menší 

i velké školáky k tomu, aby se nebáli pomáhat druhými, uměli nést odpovědnost, vyznali se 

v nástrahách dospívání a dokázali si říct o pomoc, když mají pocit, že na svoje trápení zrovna teď 

nestačí.  

Jsou kreativní! Připravují chytré aktivity, nevedou nudné proslovy. Učí hlavně prostřednictvím  

zážitků, hodně naslouchají a provázejí. Trénují se školáky, jak vycházet sami se sebou i s druhými, jak 

rozpoznávat rizika nebo co dělat, když jim potíže zrovna přerůstají přes hlavu. Občas taky opravují 

porouchané vztahy ve třídách. 

 

Co pro naše lektory děláme my? 

Postaráme se o ně – máme vymakaný systém hodnocení, oceňování a přístupu ke vzdělávání 

pracovníků. Pracujeme ve dvojicích, takže Tě nejen odborně zaškolíme, ale samozřejmostí je i zpětná 

vazba od zkušenějších kolegů. Tvoje nápady tady rozhodně nezapadnou – nejsme žádná srovnej-

krok-fabrika, jsme normální parta mladých lidí, pomáháme si.  

 

Jaký bys měl být? 
 

Hlavně buď sám sebou – bez opravdovosti to v naší práci nejde. Co od Tebe potřebujeme my, je 

zodpovědnost, respekt, otevřenost, profesionalita a individuální přístup. To jsou naše hodnoty, přes 

to nejede vlak! 

 Ideální je mít praxi a zkušenosti s prací s dětmi a mládeží. Ideální… 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Nest%C3%A1tn%C3%AD_neziskov%C3%A1_organizace


 … každopádně potřebujeme komunikativního člověka, který se orientuje v problematice 

školní prevence rizikového chování (šikana, závislostní chování, multikulturní výchova, 

sexuálně přenosné nemoci, kriminalita apod.). 

 U vzdělání počítáme s VOŠ nebo VŠ v oblasti pomáhajících profesí (sociální, psychologické, 

sociálně patologické, pedagogické apod.). 

 Budeme tě potřebovat vždy na dvě dopoledne týdně (o prázdninách máš prázdniny). To, 

které dny v týdnu a jak často budeš lektorovat, necháme co nejvíc na Tobě. 

 Zvládáš být týmový hráč: pracujeme v týmech – lidi s lidma pro lidi. Takže pokud znáš svoje 

hranice, umíš s nima zacházet a máš sebereflexi, není problém. 

 Jde občas o práci mimo Hradec Králové, takže se hodí mít řidičák sk. B (100% nutné to ale 

není).  

 Věk 21+ a samozřejmostí je trestní bezúhonnost (potřebujeme to doložit čestným 

prohlášením při výběrku!). 

 

 

K přihlášce nezapomeň připnout! 

1. Motivační dopis na téma Co očekávám od dané pozice a co mohu nabídnout (celkově 
maximálně 1 strana textu), 

2. strukturovaný životopis s uvedením profesních předpokladů, včetně kontaktních údajů a údajů 
o odborných znalostech a dovednostech, 

3. prohlášení uchazeče v následujícím znění: Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu 
podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám, ve smyslu Zákona č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů, souhlas k jejich zpracování. 

 

@Do diáře 

První rundu přihlášek přijímáme do 23. června 2019 do půlnoci. 

Pohovor proběhne 25. 6. 2019 

Zaškolování ve druhé polovině srpna, nástup od září 2019 

Přihlášku s přílohami + případné dotazy mi, prosím, pošli na popelkova@prostorpro.cz. 

 

 

 

       Petra Popelková 

           vedoucí preventivních programů PROSTOR PRO, o.p.s. 

 

DPP – odměna až 250 Kč/hod. 
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