
Charita Česká republika vyhlašuje výběrové řízení na následující pozice 
 

 

Pozice:    externí odborníci  - přednášející (krátkodobé pozice) 

Rozsah práce: cca 1 týden v případě školení zaměřeného na prevenci a diagnostiku a 
rehabilitaci a paliativní péči 

   cca 2 týdny v případě školení zaměřených na léčbu  

Místo:   Gruzie 

Období:  srpen – listopad 2014 (dle termínu jednotlivých školení)  

 

 

Organizace 

Charita Česká republika (dále Charita ČR) je nezisková organizace, která kromě aktivit v ČR poskytuje 
humanitární a rozvojovou pomoc v řadě zemí světa.  

Charita ČR působí v Gruzii ve větším rozsahu od ozbrojeného konfliktu v roce 2008. Zaměřuje se na 
rozvoj zdravotně – sociálních služeb, zemědělství a venkova a posilování občanské společnosti.  

 

 

Popis a kontext pracovního působení 

Vybraní odborníci by realizovali školení pro venkovský zdravotnický personál v západní Gruzii. Školení 
by se uskutečnila v rámci projektu zaměřeného na vzdělávání gruzínských zdravotníků (venkovských 
ambulantních lékařů a sester) v oblasti diagnostiky a léčby onkologických onemocnění a osvětu 
populace. 

Školení by proběhla ve čtyřech tematických modulech. Každý z nich by vyžadoval přípravu školících 
materiálů, 2 – 3 dny přednášek v Gruzii a zpracování příslušné části vzdělávací brožurky. Čas potřebný 
na cestu je odhadován na 3 dny na jeden modul. Moduly by byly naplánovány s cca čtyřtýdenními 
odstupy na období srpen až listopad. Přednášky budou tlumočeny z angličtiny do gruzínštiny.  

Školení se uskuteční v případě, že projekt předložený Charitou ČR bude vybrán Českou rozvojovou 
agenturou.  

Podrobnější informace o vzdělávacích modulech jsou v přiloženém dokumentu.  

 

 

Odpovědnosti přednášejících 

 Vypracování popisů příslušných modulů v délce cca 1 strany textu (tato činnost proběhne 
ještě ve fázi přípravy projektu a nebude honorována) 

 Příprava výukových materiálů v angličtině (rozsah 5 – 10 stran / modul pro lékaře, 3 – 5 stran 
/ modul pro sestry) 

 Uskutečnění přednášky v angličtině 

 Poskytnutí individuálních konzultací účastníkům přednášek (v případě jejich zájmu, po 
skončení přednáškové části) 

 Příprava příslušné části vzdělávací brožurky 

 

 

Kvalifikační požadavky  

http://caritasczech.org/kde-pusobime/evropa-a-postsovetske-republiky/gruzie/zemedelske-centrum-v-okrese-khulo/
http://caritasczech.org/kde-pusobime/evropa-a-postsovetske-republiky/gruzie/procesy-mistni-samospravy-batumi-iii/


 Složená atestační zkouška z klinické onkologie, případně zapsání do atestačního programu 

 Prokazatelná zkušenost s výukou v oboru minimálně 1 semestr na univerzitě 

 Schopnost přednášet v angličtině 

 Profesní zaměření dle jednotlivých modulů 

 Znalost ruštiny výhodou 

 Profesní zkušenost z postsovětských zemí výhodou 

 

 

Nabízíme 

 Získání zkušenosti s pedagogickým působením v zahraničí  

 Odměnu (hrubá mzda) 3000 Kč za jeden den výuky 

 Odměnu (hrubá mzda) 5000 Kč za zpracování materiálů 

 Proplacení letenky, ubytování a místní dopravy 

 Diety 35 EUR na den pobytu v Gruzii 

 

 

Pravidla pro uchazeče 

Motivační dopis a strukturovaný životopis (v českém nebo anglickém jazyce) zasílejte do 23. července 
2014 na adresu: magdalena.jochcova@charita.cz. 

Zájemci se mohou ucházet o zajištění jednoho i více modulů (v závislosti na svém profesním 
zaměření, zkušenostech a časových možnostech).  

Dovolujeme si upozornit, že budeme kontaktovat pouze uchazeče postupující do užšího výběru.    

 

Kontaktní osoba: Magdalena Jochcová, magdalena.jochcova@charita.cz 

GSM: +420 731 625 953 

 

mailto:magdalena.jochcova@charita.cz

