
 

 

Rodinné Integrační Centrum z.s. 
vyhlašuje výběrové řízení na pozici 

 

Aktivizační pracovník/pracovnice 
 

pro neregistrovanou službu Doprovázení a péče o dítě/osobu se zdravotním postižením a specifickými 

potřebami 

 

Místo výkonu práce:  
- Pardubický kraj, resp. obec/město Pardubického kraje (každému klientovi se snažíme vybrat 

vhodného asistenta ze stejného místa bydliště) 

 

Náplň práce: 
- zajišťování krátkodobé péče a hlídání dětí/osob se speciálními potřebami, se zdravotním 

znevýhodněním, s poruchami autistického spektra v prostorách RIC nebo v domácím 

prostředí; 

- zajištění výchovně vzdělávacích aktivit; 

- pomoc při sebeobslužných činnostech; 

- podpora psychomotorického rozvoje; 

- doprovod na školní, mimoškolní aktivity, integrační aktivity a kroužky; 

- další činnosti dle požadavků ředitelky a koordinátorky služby. 

 
Navíc u DPD: 
- zodpovídá za pravidelné a kvalitní stravování dětí, jídlo pouze ohřívá; 

- respektuje individuální tempo dětí/osob se ZP a SP a podporuje samostatnost při jídle a pití, 

- oblékání a sebeobsluze; 

- zajišťuje dodržování hygieny. 

 
Požadujeme: 
- minimálně střední odborné vzdělání; 

- zájem o práci s dětmi se speciálními potřebami, zdravotním znevýhodněním a poruchami 

- autistického spektra; 

- komunikační dovednosti, pozitivní přístup, trpělivost, kreativitu, empatii; 

- trestní bezúhonnost; 

- schopnost pracovat v týmu i samostatně; 

- spolehlivost, zodpovědnost, ochotu ke vzdělávání, flexibilitu. 

 
Výhodou: 
- zkušenosti s pedagogickou prací s cílovou skupinou dětí/osob se zdravotním postižením nebo 

specifickými potřebami. 

 
Nabízíme: 
- dohodu o provedení práce; 

- mzdu 130,-/hodinu; 

- možnost odborného vzdělávání; 

- prostor pro vlastní činorodost a sebeuplatnění; 

- nástup dle dohody, 

- spolupráce možná ve dnech PO až NE od 7,00 do 22,00 hodin (vždy dle domluvy). 

 

Životopisy zasílejte e-mailem na: info@ric.cz  
Do předmětu zprávy napište „VŘ AKTIVIZAČNÍ PRACOVNÍK/PRACOVNICE“. 

mailto:info@ric.cz


 

 

Životopis doplňte, prosím, o následující prohlášení: 
Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám, 
ve smyslu Nařízení EU 2016P679 GDPR, které se zabývá zpracováním osobních údajů a 
nastavuje pravidla pro jejich zpracování, souhlas k jejich zpracování. 


