ERASMUS+ STÁŽ V PRAZE
Naber zkušenosti v prostředí významné neziskové organizace s
mezinárodním přesahem a pracuj na tématech, která hýbou společností –
migrace, LGBT, cenzura, trest smrti, …
Amnesty International Česká Republika je pobočkou globální nevládní a neziskové
organizace zastupující hnutí více než sedmi milionů lidí, kteří nespravedlnost berou osobně.
Usilujeme o prosazování LIDSKÝCH PRÁV PO CELÉM SVĚTĚ. Vedeme kampaně, organizujeme
veřejné akce a usilujeme o viditelné změny systému na národní i mezinárodní úrovni.

Proč Amnesty:
Seznámíš se s tím, jak vypadá práce
významné neziskové organizace zevnitř

Zlepšíš své organizační a komunikační
schopnosti

Získáš dovednosti v oblasti koordinace
projektů a kampaní, protože budeš
součástí celého procesu od začátku až do
jeho konce

Jako plnohodnotný člen týmu se budeš
podílet na všech pracovních jednáních a
budeš spoluodpovědný/á za organizaci
meetingů, workshopů a koordinaci
dobrovolníků

Náplň stáže:
• asistovat při organizaci a koordinaci projektů, akcí a kampaní pro Amnesty
International, a to zejména při:
o kampani Byznys a lidská práva v ČR (vývoz a zneužívání zbraní)
o kampani ochrana Svobody slova, tisku, shromažďování a demokracie v ČR
dalších postsovětských zemích
o festivalu Prague Pride (problematika LGBT+)
• podílet se na přípravě, plánování a realizaci nových projektů inovativním a
kreativním způsobem a plnit související administrativní úkoly
• podílet se na tvorbě informačních a grafických podkladů ke kampaní
• podílet se na tvorbě článků a publikací na web
• spolupracovat a komunikovat s partnerskými organizacemi a dobrovolníky v České
republice i zahraničí
Termín stáže a požadavky:
• v rozmezí dubna až srpna 2019 (nebo dle dohody)
• plynulá čeština nebo slovenština, angličtina
• práce 5 dní v týdnu, celkem 35–40 hodin
• přihlaste se do 28. února 2019
• finanční příspěvek přes Erasmus+ grant

Projekty, na kterých se budeš podílet:
Byznys a lidská práva v ČR
Budete se podílet na přípravě kreativního konceptu kampaně, plánování jejího chodu i na
samotné realizaci. Cílem kampaně je upozorňovat na vývoz zbraní z ČR do zemí, kde dochází
k jejich zneužívání vůči lidským právům ve snaze tuto situaci změnit Kampaň bude probíhat
ku příležitosti mezinárodního veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET pořádaného
v ČR 29.-31. května 2019.
LGBT festival Prague Pride
Vymýšlení a realizace prezentace Amnesty na jedné z nejvýznamnějších akcí zaměřených a
práva sexuálních a genderových menšin.

Lidská práva a demokracie v ČR dalších postsovětských zemích
Budete asistovat při realizaci kampaně, která se zaměřuje na prevenci omezování
základních lidských práv a svobod jako jsou svobody tisku, slova, sdružování a
shromažďování a pod a podporu obránců lidských práv. Jejím cílem je upozorňovat českou
veřejnost na praktiky v oblasti omezování základních lidských práv a svobod v dalších
postsovětských zemích.

Bývalí stážisti řekli:
“Stáž v kanceláři Amnesty International mi rozšířila vědomosti o
lidských právech, zlepšila mé komunikační schopnosti a dala mi
příležitost pracovat v mladém a dynamickém týmu. Získala jsem mnoho
zkušeností a potkala skvělé lidi!“
Michaela Dzurmanová
Absolventka Veřejné správy a politiky na Univerzitě Pavla Jozefa
Šafárika
michaeladzurmanova@gmail.com

“Stáž v Amnesty International byla skvělou životní zkušeností. Potkala
jsem mnoho inspirativních a úžasných lidí. Myslím, že to není jenom o
tom, co do té stáže dáš ty, ale hlavně co si z ní odneseš.“
Dana Nalevanková
Absolventka Sociální práce na Prešovské Univerzitě
nalevankovadana@gmail.com
“Stáž v AI mi otevřela nové možnosti. Je to velice šlechetná práce, která
ti dá jiný pohled na svět – že práce nemusí být jenom o byznysu, a že
jsou kolem nás lidi, kteří potřebují pomoc a prožívají nespravedlivé
zacházení.“
Martin Natafaluši, student mezinárodních vztahů na Ekonomické
univerzitě v Bratislavě
natafalusi.martin@gmail.com

Pokud se chceš stát
členem týmu Amnesty
tak pošli svůj životopis
a krátký motivační
dopis!

Žaneta Sladká
Koordinátorka kampaní
Telefonní číslo:
+420 725 495 573
E-mail:
zaneta.sladka@amnesty.cz

