Lidskoprávní oddělení Člověka v tísni hledá stážistu v rámci
programu Erasmus
Získej zkušenosti s podporou základní lidských práv v praxi v mezinárodním prostředí organizace
Člověk v tísni. Během své stáže budeš mít možnost se aktivně podílet na podpoře lidskoprávní
aktivistů a disidentů.
Centrum pro lidská práva a demokracii v rámci Člověka v tísni dlouhodobě podporuje občanské skupiny
a jednotlivce ze zemí s represivními režimy, kteří usilují o dodržování základních lidských práv a
myšlenek demokracie, a často se pro své názory a aktivity stávají obětmi nespravedlivého
pronásledování a perzekucí ze strany státní moci. Mezinárodní tým lidskoprávního oddělení realizuje
své aktivity v osmnácti zemích. Více o programu v jednotlivých zemích najdeš na:
https://www.clovekvtisni.cz/cs/lidska-prava
Proč k nám na stáž:
• Získáš vhled do fungování jedné z největší mezinárodních neziskových organizací ve střední
Evropě
• Seznámíš se se specifiky lidskoprávní práce v praxi včetně možného setkávání s inspirativními
lidskoprávními aktivisty
• Dovíš se spoustu zajímavých (a někdy překvapivých) informací o kontextech zemí, kde
lidskoprávní oddělení působí

Náplň stáže:
• Asistence na výzkumném projektu o businessu a lidských právech; rešerše, práce s daty, dílčí
analýzy
• Podpora práce mediálního koordinátora – překlady článků EN/CZE, revize aktuálních
informací na webu, pomoc se správou sociálních sítí, příprava zajímavých příspěvků,
vytvoření kalendáře důležitých výročí / událostí a podpora s plánováním jednoduchých
kampaní
• Výpomoc s aktualizací databáze kontaktů
• Plnění administrativních úkolů
Termín stáže a další požadavky:
• V rozmezí říjen 2018 až březen 2019, případně dle dohody
• Plynulá čeština nebo slovenština a angličtina
• Práce 5 dní v týdnu, celkem 30 - 40 hodin týdně

Vážné zájemce o stáž prosíme, aby zaslali svůj životopis a motivační dopis Lucii Frankové na e-mail
lucie.frankova@pinf.cz do 15. 9. 2018. Všem zájemcům odpovíme do 21. 9. 2018, vybrané uchazeče
pozveme k osobnímu pohovoru.
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