
 
 
Název projektu: Místo pro všechny – budování prostoru pro vzájemné soužití 
Číslo projektu: LP-PDP4-001 
 

Ministerstvo pro místní rozvoj 
Odbor pro sociální začleňování 

 
hledá pracovníka/ici na pozici 

 
Lektor aktivity (DPP) 

 
Pracovník/ice bude zařazen/a v rámci projektu Místo pro všechny – budování prostoru pro vzájemné 
soužití (LP-PDP4-001) a bude se podílet na realizaci klíčové aktivity Domluvíme se (KA 01), jejímž cílem 
je posílení komunikačních dovedností na školách, aby byly lépe připraveny efektivně konflikty řešit, 
anebo jim předcházet díky absolvovaným vzděláváním v rámci projektových dnů a konzultací.  
 
Pracovní náplň odborného pracovníka/ice: 
 

- Zajišťuje lektorování projektových dní pro žáky a/nebo pedagogy se zaměřením na interkulturní 
a nenásilnou komunikaci, storytelling, techniky zvládání konfliktů, včetně variantní realizace 
v online prostoru.  

- Komunikuje se školami v rámci realizace projektových aktivit a projektových dní pro žáky a 
pedagogy. 

- Zajišťuje případnou návaznou konzultační činnost v tématech, kterým se věnuje i v projektových 
dnech. 

- Zajišťuje propagaci projektových aktivit směrem k cílovým skupinám a institucím – zejména 
školám. 
 

Požadujeme: 
- Praxe v oblasti vzdělávání - lektorování dospělých a/nebo žáků v tématech 

komunikace/spolupráce/řešení konfliktů alespoň 3 roky 
- Znalost teorie komunikačních technik (nenásilná komunikace) 
- Orientace v oblasti sociálního začleňování 
- Nadstandardní komunikační kompetence, schopnost nadchnout pro témata skupiny 

i jednotlivce 
 
Další požadavky: 

- Spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost 
- Flexibilitu, ochotu cestovat, učit se a zkoušet nové postupy 
- Schopnost plnit administrativní povinnosti spojené s realizací dané klíčové aktivity  
- Schopnost spolupráce na dálku  

 
Výhodou: 

- Orientace ve školním prostředí a školské legislativě 
- Orientace v oblasti lidských práv 
- Mediační/facilitační dovednosti 
- Zkušenost se vzděláváním žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí 
- Zkušenost s lektorováním Storytellingu 
- Zkušenost s metodickou činností 
- Řidičský průkaz skupiny „B“  

 
Nabízíme: 

- Pracovní poměr na DPP na dobu určitou do 31. 12. 2023  
- Práci na největší národní kampani proti rasismu a nesnášenlivosti v Česku 
- Odpovídající platové ohodnocení (450 Kč/hod) 
- Zázemí významné instituce veřejné správy 
- Možnost seberealizace a dalšího vzdělávání v dané oblasti 
- Flexibilní doba nástupu 
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Pracoviště: Celá ČR 
 
Strukturovaný životopis a motivační dopis posílejte na adresu sekretariatasz@mmr.cz do 29. 8. 2022. 
V záhlaví, prosíme, uveďte text „Lektor aktivity (DPP)“. 


