
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.

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, …

PROČ AMNESTY 

 Zlepšíš své organizační
a komunikační schopnosti

Jako plnohodnotný člen týmu se
budeš podílet na všech pracovních

jednáních a budeš spoluodpovědný/á
za organizaci meetingů, workshopů a

koordinaci dobrovolníků

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



NÁPLŇ STÁŽE
asistovat při organizaci a koordinaci projektů, akcí a kampaní pro Amnesty International, a to
zejména při:

kampani Maraton psaní dopisů za obránce lidských práv
kampani Jednotlivci v ohrožení
kampani Prague Pride
kampani Den Tibetu

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

 NABÍZÍME TŘI MOŽNOSTI STÁŽE

Deadline pro podání přihlášek: 30. listopadu 2022
Plynulá čeština/slovenština + angličtina
Pracovní doba 5 dní v týdnu, celkem 35–40 hodin
Možné financování prostřednictvím grantu Erasmus+
Trvání stáže lze upravit na základě dohody

JARNÍ + LETNÍ STÁŽ (přednostně)
Doba trvání: březen–září 2023 

JARNÍ STÁŽ
Doba trvání: březen–červen 2023

Spolupráce na projektech: Den Tibetu, Maraton psaní dopisů a Jednotlivci v ohrožení

LETNÍ STÁŽ
Doba trvání: červen–září 2023 

Spolupráce na projektech: Prague Pride, Jednotlivci v ohrožení a Maraton psaní dopisů

PODMÍNKY A DEADLINE:



PROJEKTY, NA KTERÝCH SE BUDEŠ PODÍLET   

Podpora obránců lidských práv – Maraton psaní dopisů 2023

Největší celosvětová kampaň Amnesty, která se pořádá každoročně kolem 10.12. (Mezinárodního dne
lidských práv) je příležitost být součástí projektového týmu od samotného počátku plánování kampaně,
přes její realizaci až po evaluaci. Dozvíte se o širokém spektru lidskoprávních témat, na kterých Amnesty
pracuje, budete se podílet na tvorbě kampaňových materiálů, propagaci kampaně na sociálních sítích,
plánování zahajovacího ceremoniálu, včetně například organizace dobrovolnického týmu nebo
komunikaci s umělci a dalšími neziskovými organizacemi, a to za plné podpory kanceláře.

Amnesty je každoročně součástí festivalu Prague Pride. V rámci tohoto projektu se budete podílet na
rozvoji a realizaci prezentace Amnesty na jedné z nejdůležitějších akcí na podporu práv sexuálních a
genderových menšin. Amnesty podporuje LGBT+ komunitu nejen na Prague Pride ale je i součástí
koalice Jsem Fér, která  se snaží o zrovnoprávnění gay a lesbických svazků. 

Klíčovou úlohou Amnesty je podpora lidských práv všech bez rozdílu. Soustředíme se jednotlivce, kterým
jsou upírána jejich práva často jen protože, že chránili práva jiných, kritizovali vládu, projevily svůj názor
nebo se třeba účastnili demonstrace atd. Sílou Amnesty International je spojovat lidi – jednotlivce, kteří
potřebují pomoc a veřejnost která je ochotná se za ně postavit a upozornit na bezpráví páchané v jejich
případě. Budete součástí projektu zaměřeného na podporu a pomoc IAR, která probíhá prostřednictvím
petičních akcí, dopisů solidarity, e-mailových, Facebookových či Twitterových akcí, mediálnímu tlaku atd.

 

Každoročně (10. března pro Mezinárodní den Tibetu) spoluorganizujeme demonstraci před čínským
velvyslanectvím, kde si připomínáme výročí tibetského povstání proti čínské okupaci Tibetu a útlaku
národnostních a etnických menšin v Číně. Čínské úřady utlačují nejen práva Tibeťanů, ale také
Ujgurské, Kazašské a další převážně muslimské etnické menšiny. V rámci stáže se budete účastnit
celého procesu plánování a realizace akce včetně účasti na akci samotné.

Prague Pride

Jednotlivci v ohrožení - Individuals at Risk (IAR)

Den Tibetu



„Být stážistkou a pracovat v týme Amnesty byl velmi obohacující a
inspirativní zážitek. Stáž v celosvětovém hnutí lidí, kteří se pokoušejí
hovořit o porušování a odepíraní lidských práv ve světě, mi ukázala, jak
důležité je jednat a mobilizovat veřejný tlak, aby vznikl lepší místo pro
život. Realizace projektů rozšířila mé znalosti, schopnosti a osobně mě
posunula kupředu.“

BÝVALI STÁŽISTI ŘEKLI

“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.“

„Nejlepší věc na mé absolventské stáži v Amnesty International bylo to, že
jsem získala spoustu praktických zkušeností a získala jsem hlubší vhled
do problematiky lidských práv. Potkala jsem mnoho zajímavých lidí a také
se mi otevřeli dveře, které by jinak mohly být zavřeny.“

Miriam Čakurdová
Studentka Bezpečnostních studií na Univerzitě Mateja Bela
mcakurdova12gmail.com

Laura Sajdáková 
Absolventka Evropské veřejné správy na Univerzitě Pavla Jozefa Šafárika 
laura.sajdakova@yahoo.com

Dana Nalevanková
Absolventka Sociální práce na Prešovské Univerzitě
nalevankovadana@gmail.com

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

Žaneta Sladká
Koordinátorka kampaní 

Telefonní číslo:
+420 777 625 448

E-mail: 
zaneta.sladka@amnesty.cz

mailto:zaneta.sladka@amnesty.cz

