
Nabídka pracovního místa v církvi 
Pastora�ní pracovník pro mládež ve sboru �CE Brno I 
Sbor se rozhodl povolat pastora�ního pracovníka/ci, od které/ho o�ekává samostatnou a soustavnou práci, v které se 
zam��í p�edevším na mladé �leny sboru, p�ípadn� na  kamarády, které p�ivedou a vysokoškoláky z jiných sbor�, kte�í 
v Brn� studují. Ozna�ením mládež míníme mladé lidi od konfirma�ního v�ku zhruba 13 let do doby, kdy kon�í 
studium nebo zakládají vlastní rodiny (cca 25 let). Výhledov� je možné i rozší�ení úvazku na práci s d�tmi nebo jiné 
pastora�ní aktivity.   
Cíl: zapojit mládež do života sboru a vést ji k následování Ježíše Krista 
O�ekávané aktivity 

Hlavní 
1. vedení a organizování pravidelných samostatných sch�zek mládeže s biblickým a volným programem – 

vhodn� volená frekvence, den a program ( týdn� nebo �trnáctidenn�) 
2. vedení a organizace víkendových pobyt� pro mládež a konfirmandy – sportovní, seznamovací a biblický 

program ( dvakrát do roka) 
3. p�íprava bohoslužeb pro mládež (t�ikrát až �ty�ikrát do roka) 
4. podpora ú�asti mládeže na seniorátních a celocírkevních akcích 

Vedlejší 
1. zapojení mládeže do sborových akcí – pomoc p�i p�íprav� kurz� Alfa, sborových návšt�vách, výletech a 

brigádách 
2. pomoc mládeže p�i p�íprav� d�tského programu na sborovém pobytu na Blažkov�   
3. udržování ekumenických kontakt� 
4. aktivní ú�ast mládeže na bohoslužbách v �K  – nap�. �tení a modlitby, doprovod a zp�v  písní, 

D�razy 
1. spole�né hledání konkrétní podoby každodenního následování Ježíše Krista 
2. vést mládež ke služb� v církvi 
3. vést mládež ke svobodné vým�n� názor� na aktuální spole�enská témata 
4. zapojení v�tšiny mladých lidí ze sboru do aktivit pro mládež 
5. p�izp�sobit program zájm�m mládeže, využít sportovních a kulturních aktivit 
6. spolupráce a koordinace akcí se s oddílem evangelického skautu na Pellicov� 

Zázemí   
1. využití sborových prostor 
2. dv� kytary, ozvu�ení sálu 
3. sborové auto 
4. možnost zakoupení dataprojektoru 
5. finan�ní p�ísp�vek mládeži na cestné 
6. finan�ní odm�na pro samostatného pracovníka  
7. spolupráce kazatel� sboru 
8. jmenný seznam �len� sboru podle roku narození a kontakty 
9. podpora ú�asti pastora�ního pracovníka na vzd�lávacích kursech 

Pracovní smlouva 
1. na dobu ur�itou cca 1 až 2 roky, po níž bude projekt vyhodnocen 
2. úvazek v rozsahu ¼ až ½ pracovní doby 
3. pracovní pod�ízení prvnímu fará�i sbor 
4. odm�na dohodou 

Požadavky na pastora�ního pracovníka 
1. p�edložení stru�ného životopisu a motiva�ního dopisu do konce �ervence 2008 
2. aktivní �lenství v �CE 
3. zkušenosti v práci s d�tmi a mládeží 
4. spolehlivost a odpov�dnost, osobní vyzrálost 
5. p�edložení vlastního rámcového projektu �innosti 
 
Kontakt: Farní sbor �CE Brno I, Opletalova 6, 602 00 Brno 
Telefon: 542 211 453, email: ccebrno1@atlas.cz 
www.brno1.evangnet.cz 
 


