
 

Hledáme hlavu, oči, srdce, ruce, nohy. 

Ideálně všech pět pohromadě. 

Ne – nejsme pitevna ;-) Jsme nevládka, která už devatenáct let pomáhá hlavně dětem a teenagerům 

neztratit se v dospívání. Jsme skvělí v nízkoprahu, umíme různé druhy prevence, pořádáme veřejné 

komunitní akce. A teď hledáme street scouta – člověka, který nám pomůže zmapovat terén 

v nových lokalitách. 

O co nám jde? 

Letos chceme začít pomáhat teenagerům v menších městech a obcích Královéhradeckého kraje. 

Vytipovali jsme pár míst, dohodli se s místní samosprávnou a teď potřebujeme pořádně zmapovat 

terén. Poznat lokality, místní děcka, jejich situaci, potíže… a dát to přehledně do kupy tak, abychom 

věděli najisto, že zrovna tohle je místo, kde jsme potřeba. 

Co dělá náš street scout? 

Odborně se tomu říká monitoring a zpracování analýzy potřeb pro obec v Královéhradeckém kraji se 

zaměřením na cílovou skupinu dětí a mládeže ve věku 6 – 26 let. Lidsky řečeno potřebujem, abys 

uměl/a pozorování, vyhledávání, kontaktování a dotazování dětí a mladých lidí v dané lokalitě. Jde o 

to nastavit správně metody monitoringu, pořizovat poctivě záznamy a zpracovat kvalitně závěrečnou 

zprávu.  

Je to v tuhle chvíli jednorázový, ale hodně zajímavý džob. Trochu objevitelská detektivka, ale to asi 

znáš z terénu. Každopádně pokud tam pak rozjedeme práci, znamená to pro Tebe vyhlídku na 

normální teréňáckou práci na HPPčko. 

 

Co pro naše scouty uděláme my? 

Postaráme se o ně – máme zřejmě nejvymakanější systém hodnocení, oceňování a přístupu ke 

vzdělávání pracovníků NZDM v Česku. Takže když bude třeba, odborně Tě zaškolíme a samozřejmě 

dostaneš profesní podporu jako metodické vedení nebo intervize. Tvoje nápady tady nezapadnou – 

nejsme žádná srovnej-krok-fabrika, jsme normální parta, pomáháme si. U nás najdeš svobodu 

naplánovat a zorganizovat si práci pružně. S tímhle vším si scouting ceníme na 200,- Kč/hod. 

 

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! 

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


 Ideální je dobře znát terénní práci a k tomu mít zkušenost se zjišťováním potřeb a 

příslušnými výzkumnými metodami a za sebou. Ideální… 

 U vzdělání počítáme s VOŠ nebo VŠ sociální práce / příbuzný obor… v pohodě je i pracovník 

v sociálních službách (absolvovaný kurz) 

 Věk 22+: to už je nějaká životní zkušenost a zároveň dostatek chuti se posouvat dál. 

 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 žádnej problém. 

 Jde o práci mimo Hradec Králové, takže potřebujeme, abys měl/a řidičák sk. B (auto 

poskytneme).  

 Samozřejmostí je trestní bezúhonnost (potřebujeme to doložit čestným prohlášením při 
výběrku!). 
 

K přihlášce nezapomeň připnout! 

1. strukturovaný životopis s uvedením profesních předpokladů, včetně kontaktních údajů a údajů 

o odborných znalostech a dovednostech; kontakt na dobré reference může lecčemu pomoct, 

2. 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 31. července 2019 do půlnoci. 

Nástup je možný dle dohody. 

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

 

 

 

       Gabriela Lepková 

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