Výzva ke krátkodobé spolupráci –
mentor/ka v rámci projektu Europe Goes Local
Dům zahraniční spolupráce a Iuventa – Slovenský institut mládeže vyhlašuje výzvu pro zájemce o pozici
„Mentor/ka lokálního týmu“ zapojeného do mezinárodního projektu programu Erasmus+ Europe Goes
Local (dále jen „EGL“).
Požadavky na mentora/ku:
1. zkušenosti v oblasti práce s mládeží a neformálním vzděláváním min. 5 let
2. zkušenost s tvorbou strategických dokumentů v oblasti práce s mládeží (např. koncepce práce
s mládeží v samosprávě, analýza potřeb mládeže, tvorba akčního plánu v rámci práce s mládeží
aj.)
3. znalost základních dokumentů z oblasti politiky mládeže1
4. znalost zákona o podpoře práce s mládeží
5. všeobecný přehled o projektu Europe Goes Local a Evropské chartě lokální práce s mládeží
6. zkušenost s evropskými programy zaměřenými na mládež (jako realizátor, koordinátor
případně spolurealizátor projektu)
7. zkušenost se spoluprací v rámci samosprávy
8. zkušenosti s mentorováním nebo koučováním
9. komunikační a advokátní schopnosti
10. důslednost, zodpovědnost, dodržování termínů, bezúhonnost
11. účast na úvodním setkání s lokálními týmy ve dnech 26.3.-28.3.2020 (ubytování a strava
hrazeny z prostředků Národní agentury Erasmus+)
12. účast na závěrečném setkání s lokálními týmy říjen 2020 ubytování a strava hrazeny
z prostředků Národní agentury Erasmus+)
Náplň práce mentora/ky:
Náplň práce bude vyplývat především z nastavení konkrétní spolupráce mentorů a lokálních týmů.
Mentoři pro jednotlivé týmy budou přiřazeni na úvodním setkání. Mentoři budou mít přiřazené
koordinátory, kteří budou monitorovat jejich činnost na měsíční bázi prostřednictvím reportů.
Hlavním cílem spolupráce bude nastavení práce s mládeží v samosprávě, prostřednictvím vytvoření
strategického dokumentu.
Mentor/ka se v závislosti na potřebách týmu zaměří na jeden, případně více následujících cílů:
1. podpora při komunikaci se samosprávou a tvorbě komunikačního plánu pro rozvoj práce
s mládeží na lokální úrovni
2. podpora při komunikaci s jinými sektory s cílem vytvořit spolupráci v oblasti práce s mládeží
3. podpora týmu při využívaní a propagaci zásad Charty EGL na úrovni samospráv
4. podpora při tvorbě komunikační strategie lokálního týmu v oblasti mládeže
5. podpora a motivace lokálního týmu k zapojení se do mezinárodních projektů.
1 Strategie EU v oblasti politiky mládeže 2019-2027, Evropské cíle mládeže, Národní legislativa pro oblast mládeže, Zpráva
o mládeži ČR, Koncepce podpory mládeže ČR na období 2014 – 2020

Na závěr spolupráce se od mentorů/ek očekává vyhodnocení spolupráce a příprava doporučení pro
lokální tým s ohledem na dlouhodobou udržitelnost práce s mládeží v samosprávě.
Spolupráce začne dnem účasti na úvodním setkání 26.3.2020 a bude ukončená dnem účasti na
závěrečném setkání, které je plánované na konec října 2020. Pracovní vztah mentora je definovaný
formou fakturovaných služeb. Rozsah spolupráce je 10 hodin za měsíc, 70 hodin v délce trvání
7 měsíců. Těchto 70 hodin se skládá ze 40 hodin osobní mentorské činnosti ideálně v místě působení
lokálního týmu a 30 hodin online mentorské podpory (prokazatelnou e-mailovou komunikací,
v případě telefonické komunikace je potřeba komunikované záležitosti potvrdit i
e-mailovou komunikací). Časový rozsah je potřeba odpracovat tak, aby se každý měsíc skládal
z kombinace osobní a on-line podpory. Tedy aby se neskládal daný měsíc pouze z on-line podpory.
Odměna za vykonanou činnost je 18 €/hod fakturovaných mentorských služeb. Spolu za celou
spolupráci odměna představuje 1 260 €.
Stanovený časový rozsah činnosti 70 hodin nezahrnuje čas strávený na úvodním a závěrečném setkání
s lokálními týmy, čas věnovaný reportované činnosti přidělenému koordinátorovi a vypracování
závěrečné zprávy s doporučeními. Zmíněné činnosti budou ohodnocené jednorázovou sumou na závěr
spolupráce ve výšce 100 €.
Smlouva s mentorem o poskytnutí mentorských služeb bude uzavřená s IUVENTA – Slovenský institut
mládeže.
Cestovní náklady související s osobním setkáním s týmem budou mentorem proplacené podle
platného zákona o vyúčtovaní cestovných náhrad max. do výšky 50 € měsíčně, prostřednictvím
zaslaného, podepsaného cestovního příkazu i s originálem cestovních dokladů na adresu IUVENTA –
Slovenský institut mládeže.
V případě zájmu o pozici nám zašlete Váš životopis spolu s vyplněným formulářem na emailovou
adresu pavlina.slavickova@dzs.cz nejpozději do 12.12.2019.
Informaci o Vaší úspešnosti/neúspěšnosti ve výběrovém řízení Vám zašleme nejpozději do 18.12.2019
prostřednictvím e-mailu.
Úspěšní uchazeči budou pozvaní na úvodní setkání s lokálními týmy 26.-28.3.2020, které se uskuteční
v České republice (místo bude specifikované později). Účast na setkání je podmínkou pro definitivní
zařazení uchazečů do týmu mentorů. V případě, že se tohoto setkání nebudete moci zúčastnit,
nepřihlašujte se prosím do výběrového řízení.
Úspěšní uchazeči se stanou po výběrovém řízení externími spolupracovníky instituce
Iuventa – Slovenský institut mládeže, jako členové týmu mentorů mezinárodního projektu Erasmus+
Europe Goes Local.
Informace o projektu na mezinárodní úrovni jsou dostupné zde.
Informace o (slovenské) národní fázi projektu jsou dostupné na následujících odkazech:
https://row.sk/M41Yh, https://row.sk/qCGty, https://row.sk/vYKwC, https://row.sk/3tqib
https://row.sk/40Uly, https://row.sk/nQFCl.
Video ze závěrečné slovenské fáze projektu je dostupné zde.

Podmínkou pro zařazení uchazeče do výběrového řízení je připojení následujícího souhlasu
k životopisu:
„V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016,
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR uděluji zpracovateli IUVENTA – Slovenský
institut mládeže a Domu zahraniční spolupráce souhlas se zpracováním svých osobních údajů
obsažených v zaslaném životopise v rámci potřeb projektu Europe Goes Local. Tento souhlas se
zpracováním osobních údajů udělujeme zpracovatelovi na období 3 let. Jsem si vědom/a, že svůj
souhlas mohu odvolat písemnou formou adresovanou elektronicky na zpracovatele údajů:
pavlina.slavickova@dzs.cz“

