Vteřina poté, skupina lidí, kteří prošli institucemi ústavní péče a rádi by přispěli k jejím pozitivním
změnám, hledá dobrovolníky na pozice „člen/ka advocacy týmu“, „člen/ka workshopového týmu“,
„fundraiser/ka“ a „správce/správkyně webové stránky a sociálních sítí“.
Název pozice: Člen/ka advocacy týmu
Náplň práce:
• Podílení se na tvorbě standardů kvality péče pro zařízení institucionální výchovy
• Připomínkovaní dokumentů spojených s institucionální transformací systému náhradní péče
• Spolupráce s odpovědnými orgány veřejné správy (MŠMT, MPSV apod.)
• Spolupráce s ostatními členy a členkami advocacy týmu
• Účast na poradách skupiny Vteřina poté 1x14 dní
Minimální rozsah: 5 hodin týdně
Kritéria a požadavky:
• Výborné vyjadřovací schopnosti
• Zájem o práci se státními institucemi
• Spolehlivost
• Věk nad 18 let
• Ochota pomoci
Nabízíme:
• Velice zajímavou a netradiční práci
• Členství ve skupině, která je první svého druhu
• Specifické know-how a zkušenost
• Reference po ukončení činnosti
Možný termín nástupu: ihned
Kontaktní osoba:
Andrea Fridmanská
tajemnice Vteřiny poté
Nezávislé platformy pro práva dětí vyrůstající mimo rodinu
info@vterinapote.cz
www.vterinapote.cz
Název pozice: Člen/ka workshopového týmu
Náplň práce:
• Tvorba a realizace projektu „Posilování hlasu dětí v dětském domově“
• Participace na tvorbě divadelních dílen
• Práce s dětmi v dětském domově
• Spolupráce s ostatními členy a členkami workshopového týmu
• Účast na poradách skupiny Vteřina poté 1x14 dní
Minimální rozsah: 5 hodin týdně + 3x celodenní setkání, 1x víkend v období 09/2013 – 03/2014
Kritéria a požadavky:
• Ochota pracovat s dětmi a mládeží

• Možnost práce v dětském domově mimo Prahu (3 dny v období 09/2013 – 03/2014)
• Ochota pomoci
• Spolehlivost
Nabízíme:
• Velice zajímavou práci s dětmi
• Členství ve skupině, která je první svého druhu
• Přátelský pracovní kolektiv
• Reference po ukončení činnosti
Možný termín nástupu: ihned
Kontaktní osoba:
Andrea Fridmanská
tajemnice Vteřiny poté
Nezávislé platformy pro práva dětí vyrůstající mimo rodinu
info@vterinapote.cz
www.vterinapote.cz

Název pozice: Fundraiser/ka
Náplň práce:
• Získávání prostředků na činnost skupiny prostřednictvím přípravy projektů/grantů
• Vytváření fundraisingové koncepce
• Aktivní vyhledávání grantových výzev
• Komunikace se zadavateli výzvy
• Podílení se na tvorbě rozpočtu
• Vedení databáze projektů/grantů
• Účast na poradách skupiny Vteřina poté 1x14 dní
Minimální rozsah: 7 hodin týdně
Kritéria a požadavky:
• Zkušenost s projekty/granty
• Uživatelská znalost pc (word, excel)
• Ochota učit se nové věci
• Samostatnost
• Ochota pomoci
• Spolehlivost
• Věk nad 18 let
Nabízíme:
• Přátelský pracovní kolektiv
• Velmi zajímavou a netradiční práci
• Členství ve skupině, která je první svého druhu
• Specifické know-how a zkušenost
• Reference po ukončení činnosti
Možný termín nástupu: ihned

Kontaktní osoba:
Andrea Fridmanská
tajemnice Vteřiny poté
Nezávislé platformy pro práva dětí vyrůstající mimo rodinu
info@vterinapote.cz
www.vterinapote.cz

