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DDM hl. m. Prahy

A teď už konečně, co že Tě v Karlínském SpekTermín aktivit je naplánován od 1. října 2016 do tru vlastně čeká?
Karlínské Spektrum provozuje několik útvaru
30. září 2017. Projekt tedy trvá 12 měsíců a je žávzdělávání předškoláků, a proto Ti můžeme nadoucí zúčastnit se ho po celou dobu trvání.
bídnout možnost se seznámit s různými pedagoKde bude projekt EDS probíhat?
gy a jejich metodami. Dále budeš mít i možnost
Projekt se uskuteční v Praze. Hostitelskou orgavlastní participace na přípravě a realizace metodinizací je DDM hl. m. Prahy. Jsme volnočasové
ky výuky.
zařízení, které se skládá ze 7 středisek. Ty budeš
Stejně tak si vyzkoušíš i organizaci a tvoření akcí,
pomáhat v Karlínském Spektru. Pro bližší předstakde získáš či si rozšíříš své organizační schopnosti
vu o tom, kdo jsme a co děláme, mrkni na naše
a také schopnost samostatného řešení problémů,
webové stránky www.ddmpraha.cz.
které Ti zajisté pomůže v dalším pracovním uplatKdo další bude do projektu zapojen?
nění. Další zkušenosti budeš moci čerpat z aktivit
Projekt je naplánovaný celkem pro 3 zahraniční
v rámci zájmových útvarů, výukových progradobrovolníky. Kromě Tebe budeme hostit ještě
mů pro základní školy, příměstských táborů, akcí
dobrovolníka/dobrovolnici z Bulharska a z Anga pořádání workshopů.
lie. Budou pracovat na jiných střediscích DDM hl.
Jsme příjemný kolektiv mladých lidí, které jejich
m. Prahy, ale budete společně bydlet a vídat se
práce skutečně baví. Budeme Ti proto dobrým
v rámci projektu.
a inspirativním zázemím, v jehož rámci budeš
Kdy bude projekt EDS probíhat?

Kde budeš v Praze bydlet?

O bydlení se kompletně postaráme my jako hostitelská organizace. Bydlet budeš v zařízeném bytě
spolu s ostatními dobrovolníky. Budeš mít samostatný pokoj.

moci se všemi pedagogy konzultovat své nápady
a sdílet nové poznatky.

Čeho se budeš moci zúčastnit?
1/
team buildingových aktivit Karlínského Spektra –
možnost rozvíjet smysl pro týmovou spolupráci
a komunikaci
2/
aktivit organizovaných pro veřejnost - možnost
rozvíjet komunikační schopnosti směrem ke klientům (dětem, mládeži, dospělým) a také rozvoj
cizích jazyků (angličtina, čeština)
3/
project management – tvorba a organizace akce/
eventu/workshopu ve spojení s time managementem, financováním, technickým a programovým plánováním, propagace
4/
sebevzdělávacích aktivit pro osobnostní růst –
možnost vybrat si ze široké nabídky kurzů a kroužků z našeho portfolia (tanec, hudba, divadlo, keramika, výtvarná výchova, práce informačními
technologiemi)

Jaký by měl být Tvůj profil?
Jsi mladý? Komunikativní? Spolehlivý? Aktivní?
Samostatný? Máš hezký vztah k dětem a organizační schopnosti? Pak jsi to právě Ty, koho do
našeho mladého a dynamického týmu hledáme.
Uvítáme rovněž kreativitu a schopnost nadchnout se pro věc a vyvíjet svou vlastní iniciativu.
Vhodné jsou i obecné předpoklady pro práci
s dětmi předškolního věku. Výhodou je předchozí zkušenost v rámci práce s dětmi nebo mládeží.
Pro účast v projektu je rozhodujícím faktorem Tvá
motivace.

Renata, koordinátor akcí a táborů

Vzhledem k národnostní rozmanitosti našich klientů je také přínosem schopnost komunikovat
v základní angličtině a ochota učit se cizí jazyk.

Lucka, oddělení akcí

Lidé, se kterými budeš pracovat:
Eva, koordinátorka mezinárodních aktivit
Eva má na starosti EDS projekt jako celek. Má několikaleté zkušenosti s hoštěním i vysíláním EDS
dobrovolníků a organizací mezinárodních výměn
mládeže. Vede kroužek pohybového slabikáře pro
předškolní děti. Baví ji cizí jazyky a ráda cestuje.
David, zástupce ředitele pro Karlínské Spektrum
Zajímá se o psychologii (psychoterapii) a baví ho
hra na různé hudební nástroje, zejména na ty, které mají struny a klávesy. Ve svých kroužcích nabízí individuální přístup pro všechny (děti, mládež
a dospělé) bez rozdílu.

Zajímá se o ekologii, skauting, cizí kultury a jazyky, umění. Vede výuku anglického jazyka pro
předškolní děti a další volnočasové aktivity pro
předškoláky.
Jirka, vedoucí oddělení akcí
Rád cestuje po horách, sportuje a zajímá se o zážitkovou pedagogiku. Mnoho let vedl rovněž
skautský oddíl. V Karlínském Spektru má na starosti oddělení akcí a vede sportovní kroužky.
Hraje závodně basketbal a obecně ráda sportuje.
S dětmi má bohaté zkušenosti díky táborům, na
které jezdí jako vedoucí. Minulý rok byla pedagožkou v centru předškolních dětí.
Monika, koordinátor předškolního vzdělávání
V DDM Karlínské Spektrum pracuje jako koordinátor předškolního vzdělávání a pedagog v Červené
Kostičce. S DDM Karlínské Spektrum spolupracuje
již několik let jako vedoucí a zdravotník na dětských táborech i jako pomocník na akcích DDM.

Máš zájem se do projektu přihlásit nebo máš
další dotazy?
Dotazy ohledně EDS Ti rád zodpoví Matěj, případně se zeptej přímo nás, kontakty jsou stejné jako
pro zaslání životopisu a motivačního dopisu.
A pokud máš zájem se do projektu přihlásit, pošli
nám životopis a motivační dopis na email hrivnakova@ddmpraha.cz. Dokumenty mohou být
ve slovenštině. Motivační dopis může mít i neformální podobu, rozhodně by měl být ale napsaný
přímo na náš projekt, na ne účast v EDS obecně.
Pokud budeš mít vhodný profil, domluvíme si s Tebou ještě setkání po skypu, abychom o Tobě zjistili víc a zároveň, abys i Ty měl(a) možnost doptat
se na vše, co by rád(a) věděl(a). Těšíme se na Tebe!

