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MENTORKA V PROJEKTE ZDRAVOTNEJ MEDIÁCIE A RANNEJ STAROSTLIVOSTI 
spádová oblasť Spišská Nová Ves

Hľadáme posilu do tímu pre projekt v oblasti 
zdravotnej mediácie a rannej starostlivosti. 
Hlavným cieľom projektu je realizácia aktivít 
zameraných na zlepšenie zdravia znevýhodnených 
komunít a zdravý ranný vývin dieťaťa. Zámerom 
je posilnenie občianskeho aktivizmu na lokálnej 
úrovni prostredníctvom priameho zapojenia 
cieľovej skupiny. Osobitým cieľom projektu je 
zvyšovanie osobnej kompetencie jednotlivcov 
a zvyšovanie pripravenosti na vstup na trh práce. 
Realizácia aktivít je primárne v spádovej oblasti 
Spišská Nová Ves.

Druh pracovného pomeru:
· TPP, živnosť, polovičný úväzok

Termín nástupu:
· podľa dohody, ideálne k 1. 7. 2019

Miesto výkonu:
· spádová oblasť Spišská Nová Ves (lokality:  
 Rudňany, Markušovce, Smižany, Hrabušice,  
 Spišská Nová Ves)

Náplň práce:
•  realizácia nízkoprahových aktivít pre deti,  
 matky a rodiny
•  príprava a realizácia osvetových aktivít
•  mentoring a koordinácia aktivít členov tímu  
 (zdravotných asistentiek 8 ľudí)
•  pravidelné cestovanie v rámci spádovej  
 oblasti do zaradených lokalít
•  priama práca s obyvateľmi    
 marginalizovaných rómskych komunít
•  príprava a realizácia činností spojených 
 s koordináciou projektových aktivít a úloh
•  zabezpečenie komunikácie a spolupráce  
 medzi členmi tímu, reprezentantmi   
 samospráv, pomáhajúcimi profesiami 
 a ďalšími relevantnými aktérmi
•  vedenie administratívy a dokumentácie  
 (projektová dokumentácia, prezenčné  
 listiny, výkazy, správy) 

Ponúkame:
•  prácu, ktorá dáva zmysel a prináša výsledky
•  možnosti na osobnostný a profesionálny  
 rast
•  ochota podporiť Vaše nápady
•  príležitosti na získavanie skúseností 
 od kvalitných ľudí v tíme, ale i medzi   
 slovenskými a  zahraničnými partnermi
•  pracovný telefón s možnosťou jeho   
 využívania na súkromné účely
•  pravidelné vzdelávanie a podpora
•  časť práce sa vykonáva z domu
•  možnosť flexibilného pracovného času
•  prácu na plný úväzok, prípadne na živnosť  
 (podľa dohody)

•  nástupný plat od 850€ (brutto) podľa  
 osobných predpokladov a skúseností  
 uchádzača

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:
•  sociálna práca
•  pedagogické vzdelanie
•  špeciálny pedagóg
•  nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie

Jazykové znalosti
· Slovenský jazyk - Expert (C2) 
· Rómština - výhodou
· Anglický jazyk - výhodou

Ostatné znalosti:
· Microsoft Word - bežný užívateľ
· Microsoft Outlook - bežný užívateľ
· Microsoft Excel - začiatočník
· Microsoft PowerPoint - začiatočník
· Práca s internetom
· Vodičský preukaz: B - výhodou

Osobné predpoklady:
•  motivácia k práci s obyvateľmi   
 marginalizovaných rómskych komunít
•  ochota cestovať v rámci pridelených lokalít  
 (v rámci spádovej oblasti)
•  akceptácia miestnej komunity, ochota byť  
 prítomný v komunite
•  spoľahlivosť, samostatnosť,    
 disciplinovanosť, dôveryhodnosť 
 a zodpovednosť
• schopnosť logicky myslieť

Výhodou sú:
•  dobré komunikačné a manažérske zručnosti
•  prax s prácou so sociálne znevýhodnenými  
 skupinami, s aktivitami sociálnej integrácie  
 alebo s obyvateľmi MRK
•  orientácia v témach sociálnej inklúzie
• schopnosť vykonávať svoje úlohy na 
 základe vlastnej vnútornej motivácie 
 

Výberové stretnutie sa bude konať priamo vo 
vybraných lokalitách (miestach relizácie projektu). 
Termín výberového stretnutia vopred oznámime. 
Uchádzačov o pozíciu budeme kontaktovať 
telefonicky.
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Ak sa k nám chcete pridať, pošlite 
krátky motivačný list a životopis 
do 10. 06. 2019 na 
office@acec.sk s predmetom emailu: 
„Mentorka - Spišská Nová Ves“


