
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 globální 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 

 
• 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 
 
• zlepšíš své organizační a komunikační schopnosti 

 
 
Náplň stáže: 
 

• asistovat při organizaci a koordinaci projektů, akcí a kampaní pro Amnesty 
International, a také při:  

o celorepublikové mobilizační kampani za obránce lidských práv  
o prezentaci v rámci programu festivalu Prague Pride  
o letní face to face kampani na festivalech a kulturních akcích  

• připravovat a realizovat nové projekty inovativním a kreativním způsobem 
 
• plnit administrativní úkoly a psát články a publikace na web 
 
• spolupracovat a komunikovat s partnerskými organizacemi a dobrovolníky v České 

republice i zahraničí 
 
Termín stáže a další požadavky: 
 
• v rozmezí dubna až srpna 2019  
 
• plynulá čeština nebo slovenština, angličtina výhodou 
 
• práce 5 dní v týdnu, celkem 35 – 40 hodin 

• přihlášky posílejte do 18. listopadu 2018  



Projekty na kterých se budeš podílet: 

 

Celorepubliková mobilizační kampaň za obránce lidských práv – duben až červen 2019 
 

• Koordinace mobilizační kampaně za obránce lidských práv, kteří jsou 

v nedemokratických režimech po celém světě vezněni pouze za svůj lidskoprávní 

aktivismus. Spolupráce s aktivisty, zahraničními sekcemi, reklamní agenturou a 

dalšími partnery. Smyslem kampaně je informovat a aktivizovat širokovu veřejnost 

k pomoci konkrétním obráncům lidských práv.. 
 

LGBT festival Prague Pride – červenec až srpen 2019 
 

• Vymýšlení a realizace prezentace Amnesty na jedné z nejvýznamnějších akcí 

zaměřených a práva sexuálních a genderových menšin. 
 

Letní face to face komunikační kampaň – červen až srpen 2019 
 

• Koordinace logistiky, lidských zdrojů a materiální podpory pro zastoupení Amnesty 
na významných letních festivalech a kulturních akcích. 

 

Více informací o tom co děláme, se dozvíš na Amnesty.cz. 
 

Zeptej se bývalých stážistů na jejich zkušenosti: 

 

Patrícia Kršková, absolventka Fakulty masmediální komunikace na UCM v Trnave – 
patrica.krskova@gmail.com 

 

Martin Natafalusi, student mezinárodních vztahů na Ekonomické univerzitě v Bratislave – 
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 
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