
Marie Bukovjanová, učitelka na ZŠ Velké Popovice, 
absolventka Učitele naživo

Jak se přihlásit?

www.ucitelnazivo.cz

Na mail ladislava.hadravova@ucitelnazivo.cz 
zašli svůj strukturovaný životopis a krátký 
motivační dopis. Motivační dopis by měl 
obsahovat odpovědi na tyto otázky:

1. Proč by ses chtěl/a zapojit do programu  
Učitel naživo?

2. Jaké máš zkušenosti s koordinační 
a organizační prací?

Případné dotazy ohledně výběrového řízení 
směřuj na Ladislavu Hadravovou
+420 724 160 947 
ladislava.hadravova@ucitelnazivo.cz

Proč do toho s námi jít?

Koho hledáme?

Jací jsme?

...aby každé dítě v naší společnosti dokázalo 
ve škole najít radost, posunout se a růst. Vytvořili 
jsme unikátní akreditovaný výcvik pro budoucí 
učitele a máme ambici být jedním z hybatelů 
systémové změny v českém vzdělávání. Každý den 
zažíváme radost z posunů našich účastníků, kterým 
se mění životy a kteří tak mění životy dětí. Koukněte 
se třeba na příběh Marušky zde.

Hledáme člověka, který nám pomůže spoluvytvářet 
a pečovat o komunitu dárců a podporovatelů. 
Veškerá naše činnost je financována ze soukromých 
filantropických zdrojů. Spolupracujeme s některými 
z nejprogresivnějších a nejštědřejších českých 
dárců, jejichž řady se rychle rozšiřují. Už umíme 
navazovat vztahy a zlepšujeme se v komunikaci 
našeho záměru. Potřebujeme dlouhodobě 
spolupracovat s našimi partnery, aby byli 
informováni, mohli se zapojit, mohli pomoci.

Věříme v sílu spolupráce a ve všech úrovních 
naší činnosti budujeme učící se komunitu lidí, 
kteří se společně posouvají dopředu. Studenti, 
provázející učitelé, podporovatelé i donoři jsou 
součástí společného cíle. Věříme, že vzdělávání je 
odpovědnost nás všech a usilujeme o partnerské 
nastavování vztahů, protože kvalitní vztahy jsou 
cestou dopředu.

Dali jsme dohromady věkově i zkušenostně pestrý 
tým. Jsou v něm např. učitelé s desítkami let praxe, 
absolventi Harvardu a Oxfordu, progresivní profesoři 
z veřejných vysokých škol, sociální inovátoři, skauti. 
Projekt veřejně podporuje řada osobností českého 
vzdělání a máme desítky externích spolupracovníků.

v programu Učitel naživo 
na plný nebo 0.8 úvazek

Manažer
vztahu s dárci 

https://www.youtube.com/watch?v=hlTzAwU_qlI&t=43s


Náplň Tvojí práce Co od Tebe požadujeme Co Ti nabízíme

Donoři

Tvorba strategie péče o donory,

V první řadě jednoznačný soulad s vizí 
a hodnotami programu Učitele naživo*,

Být u zlepšení českého vzdělávacího systému,

podíl na rozvojí nové organizace 
s obrovským potenciálem
 
možnost pozitivně ovlivnit život dětí i celé 
společnosti,

spolupráci s inspirativními lidmi

odpovídající platové ohodnocení.

Naše strategie je postavená na spolupráci a manažer 
vztahu s dárci rozšíří stávající tým složený z vedení 
organizace, fundraisera a manažerky pro admin a eventy. 
Se strategií fundraisingu nám pomáhají špičkoví čeští 
a zahraniční odborníci, např. Jan Kroupa, Tony Myers, 
anebo Susan Walton.

rozvoj a péči o individuální vztahy a dárce,

osobní jednání a schůzky s dárci,

reporting donorům a tvorba materiálů,

vymýšlení a spolupráci na eventech,

tvorba databáze dárců a práce s ní, vedení 
evidence práce s dárci,

prezentace projektu a vystupování jeho 
jménem na veřejnosti, hlavně před dárci
a potenciálními dárci.

zájem o vzdělávání a chuť aktivně se 
podílet na jeho zlepšování,

empatii, schopnost naslouchat
a navazovat vztahy, excelentní 
komunikační schopnosti,

schopnost práce v týmu,

chuť se učit,

příjemné vystupování,

elegantní psaný projev,

organizační schopnosti,

schopnost držet si hranice.

* principy projektu jsou na www.ucitelnazivo.cz Jan Barta


