
 
 

Dźěłowe městno Carity 

 
W Katolskim serbskim dźěćacym domje Alojs Andricki w Radworju, kotryž je w nošerstwje 
katolskeje wosady Marije kralowny róžowca, ma so k najblišemu móžnemu terminej 
městno 
 
 
 
 
 

 
 
z dźěłowym wobłukom 40 hodźin wob tydźeń wobsadźić. 
 
W zarjadnišću kubłuja tuchwilu hač do 136 dźěći wot prěnjeho žiwjenskeho lěta 
hač do zakónčenja 4. šulskeho lětnika (z toho 4 móžne integratiwne městna). Wuchadźišćo a 
orientacija při kubłanju dźěći je křesćanski wobraz wo čłowjeku. Nabožne kubłanje je hłowny 
wobstatk we wotběhu dnja. Jako serbske zarjadnišćo spěchujemy wosebje serbsku rěč a 
kulturu. Naš zaměr je, dźěći indiwiduelnje a cyłkownje w jich wuwiću spěchować a podpěrać, 
kaž tež ze staršimi partnersce zhromadnje dźěłać.  

 
Powołanske wuměnjenja: 

• wysokošulske wotzamknjenje jako statnje připóznaty/a socialny/a pedagoga/owka abo 
přirujomne wotzamknjenje po SächsQualiVO, tež dalekubłanje k docpěću trěbneje 
kwalifikacije je mόžne 

• nawjedowanske kompetency a po mόžnosći dwulětne praktiske nazhonjenja w 
dźěłowym wobłuku dźěćacych zarjadnišćow 

• fachowe znajomosće na polu nabožneje a hojenskeje pedagogiki, respektiwnje 
zwόlniwosć, sej tute přiswojić 

• ertne a pisomne wobknježenje serbskeje rěče  

 
Přejemy sej wot Was: 

• wosobinsku identifikaciju ze zaměrami a nadawkami katolskeje cyrkwje  

• wotewrjenosć za pastoralne žadanja a wuwića, kaž tež dobre zhromadne dźěło z 
katolskej wosadu „Marije kralowny rόžowca“ w Radworju 

• kmanosć k wudźeržowanju kontaktow a k dźěłu w teamje, kaž tež sylny angažement a 
poćežomnosć  

• přesadźenje pedagogiskeje koncepcije, sakskeho kubłanskeho plana a kwalitneho 
managementa a dalewuwiwanje tutych zakładow 

• zhromadne dźěło ze zakładnej šulu, wukubłanišćemi a druhimi partnerami 

• hospodarny a naslědny nawod kubłanišća 

 
Poskićamy Wam: 

• naročny nadawk, w kotrymž móžeš we wulkej měrje w swójskej zamołwitosći 
tworićelsce skutkować 

• zadźěłanje a podpěru wot tuchwilneje nawodnicy 

• mzdu po směrnicach AVR Němskeho zwjazka Carity a zawodne prewentiwne staranje 
wo rentu 

 
Wy sće zajimowany/a?  

Tak posćelće swoje požadanje hač do 31.12.2022 na sćěhowacu adresu: 
Katolska wosada „Marije kralowny rόžowca“   
Knjez farar Beno Jakubaš                                                                                                                                  
Cyrkwinski puć 2  
02627 Radwor  
 
abo jako mailku: 

 info@pfarrei-radibor.de 

nawodnicy / nawody 

 


