
 
 

З 30 січня 2023 року розпочинається реалізація проекту «Клуб підтримки сім’ї». Діяльність клубу 

спрямована на підтримку новоприбулих українців із особливою увагою на самітних матерей, які 

прибули до Канади з лютого 2022 року через повномасштабну війну в Україні та передбачає 

надання комплексної інформаційно-психологічної підтримки для новоприбулих українців в районі 

Ватерлу. 

 
“Childcare Program” є одним із напрямків проекту, що включає проведення регулярних 

розважально- навчальних  заходів для дітей новоприбулих українців.  

 
Для керівника програми “Childcare Program” шукаємо особу, що: 

• любить дітей; 

• є творчою, креативною та позитивною людиною; 

•  вміє, любить і хоче організувати для дітей корисне й цікаве дозвілля; 

• може скласти програму заходів на 8 тижнів,; 

• може скласти список матеріалів та обладнання, які потрібні для проведення заходів, не 

виходячи за рамки бюджету програми;  

• любить працювати в команді, долучати до занять волонтерів та дослухатись до порад 

інших; 

• вміє і знає, як працювати з дітьми, враховуючи їх потреби, бажання та можливості; 

• має відповідну освіту чи досвід роботи з дітьми як дошкільного, так і шкільного віку; 

 
Обов’язки керівника програми “Childcare Program”: 

1. Вільне володіння українською мовою; 

2. Скласти програму заходів на 8 занять для 2-х груп дітей; 

3. Скласти список потреб для проведення заходів; 

4. Щотижня проводити заходи для групи дітей по 3 години протягом 16 тижнів проекту; 

5. Звітувати про проведену роботу, досягнуті результати у відповідній затвердженій формі; 

6. Працювати в команді проекту, долучати до програми волонтерів та розподіляти обов’язки 

між ними; 

7. Подавати вчасно звіти, планування та іншу необхідну інформацію по реалізації проекту; 

8. Брати участь у зустрічах, нарадах, обговореннях, що стосуються реалізації проекту; 

9. Проявляти ініціативу та вносити зміни в програму проекту за попереднім погодженням з 

координатором проекту; 

10. Дотримуватись спільних правил команди проекту; 

11. Робити все з позитивним настроєм та посмішкою. 

 
Ми пропонуємо для керівника програми “Childcare Program”: 

• Цікаве товариство, спілкування та співпрацю; 

• можливість займатись улюбленою справою та розвиватись у цьому; 

• офіційне працевлаштування без знання англійської мови та сертифікатів про освіту в 

Канаді; 

• успішне переведення проекту означатиме доказ позитивного виконання праці в Канаді; 

• офіційне працевлаштування з оплатою податків; 

• неповну зайнятість (5 годин на тиждень включаючи час на підготовку); 

• оплата  праці з розрахунку наблизу CA$19/hr  

 

Лист зацікавлення із коротким “CV” до 10-го січня на емайл tserkvaspasa@rogers.com 
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