
 

 
 
 
 

 
 

Koordinátor/ka podpory  
Forma a rozsah spolupráce: DPP (300 hod./kalendářní rok) 

Do našeho rozrůstajícího se týmu hledáme posilu na koordinování podpory rodin s dětmi se zdravotním 

znevýhodněním. Oceníme samostatnost, zodpovědnost a pečlivý přístup k práci.  

Hlavní náplň činnosti 

• mapování aktuálních potřeb cílové skupiny rodin pečujících o děti se zdravotním znevýhodněním, 
vystavění modelu jejich podpory 

• podíl na poskytování přímé práce s cílovou skupinou dětí se zdravotním znevýhodněním 
• koordinování asistentů/terénních pracovníků, dobrovolníků 
• administrativní práce související s realizaci projektu, jeho pokračování v následujícím období 
• podíl na přípravě a realizaci benefičních a fundraisingových akcí 
• příp. výpomoc s asistencí v sociálně terapeutické dílně (zástup za nepřítomné kolegyně) 

Požadujeme 

• zájem o práci s lidmi se zdravotním znevýhodněním, umění motivovat a nadchnout pro spolupráci 
• min. započaté studium odborné VŠ či VOŠ sociálního či pedagogického zaměření, trestní bezúhonnost 
• zkušenost s vedením administrativy, schopnost zjišťovat a zpracovávat relevantní informace 
• orientace na výsledky (schopnost plnit úkoly samostatně, v kvalitě i termínu) 
• pozitivní přístup k řešení různorodých situací 

Výhodou bude, pokud: 

• budete mít zkušenosti s lidmi se zdravotním znevýhodněním, orientujete se v sociálních službách, 
základních podmínkách jejich poskytování 

Nabízíme 

• pracoviště v centru Prahy (u Palackého náměstí), smysluplnou a kreativní práci, která pomáhá lidem se 
zdravotním znevýhodněním a pečujícím na cestě k aktivnímu životu, proškolení, zázemí a podporu 
přátelského pracovního týmu, částečně flexibilní pracovní dobu 

Nástup: listopad/prosinec 2022. V případě zájmu zasílejte životopis a motivační dopis na e-mail 
castulik@dilnytvorivosti.cz. Kontaktní osoba: Bc. Jitka Častulíková – ředitelka. Vybrané zájemce budeme zvát 
k přijímacímu pohovoru od 15. 11. 2022. 
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