
 

 
 

Zviditeľni na Slovensku kritické myslenie 
Hľadáme koordinátora alebo koordinátorku fundraisingu a externej komunikácie 

 
 
Naša organizácia sa kritickému mysleniu začala venovať skoro pred 20 rokmi, keď sa 
o ňom nerozprávalo toľko ako dnes. Za ten čas cez SDA prešlo mnoho mladých ľudí, 
dosiahli sme istý štandard aktivít a vybudovali sme si dobrú povesť. Našu činnosť vieme 
ďalej rozvíjať aj vďaka rastúcemu záujmu individuálnych a firemných darcov. Mnohí mladí 
ľudia alebo ich rodičia ale debatu zatiaľ nepoznajú alebo jej nedôverujú. Chceme budovať 
povedomie o našej organizácii a podporu pre ňu. 
 
V SDA sú debatné kluby, od ktorých očakávame, že sa budú stretávať každý týždeň počas 
školského roka a pracovať na rozvoji svojich členov. Väčšinu z nich vedú stredoškoláci, pre 
ktorých organizujeme niekoľko vzdelávacích podujatí každý rok. Sme občianske 
združenie. Nedávno sme od Nadácie Pontis dostali Cenu Generácia 3.0. 
 
Hlavné úlohy 

§ Oslovovanie a starostlivosť o individuálnych a firemných darcov a darkyne 
§ Písanie brožúr, textov na webstránku, výročnej správy 
§ Zviditeľňovanie a mediálna podpora našich kľúčových aktivít 

 
Čo hľadáme 

§ Skúsenosť z oblastí: starostlivosť o darcov, marketing, kampane alebo médiá 
§ Vynikajúci písomný prejav, dobrý vkus a zmysel pre detail 
§ Ďalšie zručnosti súvisiace s externou komunikáciou výhodou 

 
Čo ponúkame 

§ Pozorovateľné výsledky, spoločenský dopad, organizácia s dobrou povesťou 
§ Spolupráca s profesionálmi na fundraising alebo komunikáciu 
§ Komunita mladých, charakterných a angažovaných ľudí so zmyslom pre humor 

 
Podmienky 

§ Mzda podľa skúseností, pri plnom úväzku od 1100 eur v hrubom 
§ Pracovný pomer na polovičný až plný úväzok v Bratislave, flexibilný pracovný čas 
§ Možnosť vlastných projektov a zvyšovania mzdy na základe výsledkov 

 
Ako sa prihlásiť 
Pošlite ukážky predchádzajúcej práce, životopis a motivačný list reflektujúce naše 
očakávania do 30. júna 2018 na adresu praca@sda.sk. Vybraných záujemcov a 
záujemkyne pozveme na pohovor. Preferovaný termín nástupu je 1. september 2018. 
 
Pri prihlásení uveď nasledujúci súhlas: "Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov 
v zasielanom životopise Slovenskou debatnou asociáciou (IČO 31801480) v jej databáze za 
účelom evidencie záujemcov o zamestnanie a výberu zamestnanca na ponúkanú 
pracovnú pozíciu po dobu 6 mesiacov. Svoj súhlas môžem kedykoľvek písomne odvolať." 


