Do sociálně - inovačního projektu

hledáme kolegyni/kolegu na pozici

Komunitního koordinátora pro oblast Ašska
Projekt Místa zblízka je zaměřen na místní rozvoj vedený mezioborovou spoluprací a učící
se komunitou. Bude realizován v periferních oblastech ČR s horší dopravní dostupností a
nízkým pokrytím služeb. Tyto oblasti se potýkají s vysokou nezaměstnaností, závislostí na
velkých centrech a s odlivem mladé populace do měst. Konkrétně bude realizován v
oblastech: Ašsko, Sokolovsko, Lounsko a Podbořansko. Projekt usiluje o změnu, která
povede k formování soběstačné, udržitelné, učící se lokality. V průběhu realizace se místní
aktéři učí užívat vnitřních zdrojů místa, kde žijí a pracují a aktivně vytvářet i využívat nové
příležitosti se dále rozvíjet i vzdělávat tak, aby docházelo ke zvyšování zaměstnanosti a
celkově ke zlepšení socioekonomické situace v regionu. Stěžejní funkci pro dosažení cílů
projektu a posílení lokalit mají komunitní koordinátoři, kteří se po dobu trvání projektu do
regionů nastěhují. Jedním z cílů je v průběhu realizace projektu přenést kompetence
komunitního koordinátora na místní aktéry či instituce. Partnerem projektu je studio
antropologického výzkumu Anthropictures, z.s.
Co Vás čeká:
 budete v terénu identifikovat místní potřeby, realizovat individuální rozhovory,
skupinové diskuse, analýzy existujících materiálů, analýzy sociálních sítí
 ve spolupráci s mezioborovým týmem budete provádět průzkum místního
komunitního potenciálu, poskytovat podporu mezioborovému týmu v lokalitách, dále
rozpracovávat a přispívat k realizaci společných zjištění a doporučení
 budete aktivně vyhledávat příklady dobré praxe komunitního rozvoje v ČR i v
zahraničí; navrhovat a pomáhat rozvíjet na lokální úrovni nové nástroje a postupy
uplatňované v komunitním rozvoji
 budete aktivně udržovat spolupráci s místními, pomáhá jim rozvíjet nalezené
potenciály s dopadem na praktickou využitelnost v lokalitách
 pomocí síťování a aktivizace budete zajišťovat podporu místním aktérům v
dosahování komunitního rozvoje a řešení jejich specifických problémů
 budete spolupracovat na vytváření lokální informačních akcí, workshopů a
vzdělávaní
 budete se účastnit odborných diskuzí v rámci dané lokality, komunikovat s odbornou i
laickou veřejností
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Potřebujeme:
 minimálně dokončené bakalářské vzdělání ideálně humanitního zaměření
 řidičský průkaz B a vlastní automobil
 znalost němčiny / ochotu se jí naučit
 zkušenosti s terénním sociálním výzkumem/kvalitativními výzkumnými metodami a
psaním analytických textů výhodou
 zájem o problematiku regionálního rozvoje vedeného komunitou
 samostatnost, komunikativnost, sociální cit, zodpovědnost, kritické myšlení
 ochota přestěhovat se do dané lokality na 3 roky
 iniciativní přístup, přinášení nových podnětů, organizační schopnosti
 zájem o rozvoj a propagaci aplikované sociální vědy
 výhodou: zkušenost s komunitním projektem ve venkovském prostředí
Nabízíme:
 účast na inovativním mezioborovém aplikovaném projektu
 práci na plný úvazek s platovým ohodnocením 30 000 – 34 000 Kč
 velkou míru samostatnosti a seberealizace při projektové práci
 důsledný mezioborový přístup
 inspirativní pracovní tým
 smysluplnou práci se sledovatelným impaktem do společnosti
Své životopisy a odpověď na otázku: „Co pro vás znamená mezioborová spolupráce?“(max.
1x A4, ale stačí nám i jeden odstavec) zasílejte do 15.9.2017 na adresu: personalni@fdv.cz
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