
Proč jet na stáž do organizace ALDA – Zuzka Oravcová (Vicenza, Itálie) 

ALDA je největší organizací v rámci Evropské Unie, která podporuje citizen participation, demokracii a 

good governance na místní úrovni. Je to platforma, která sdružuje více než 180 členů z více než 35 

zemí. Založila 14 LDA (Local Democracy Agency). ALDA má kanceláře v Bruselu, Štrasburku, Vicenze a 

Skopje. Kanceláře ve Vicenze a v Bruselu patří k těm větším, tudíž je zajímavé zde pracovat. 

V kanceláři ve Vicenze je oddělení komunikace, project development unit a finanční oddělení. Tým je 

tvořen mladými lidmi a panuje zde velmi přátelská atmosféra. Ke stážistům je zde přistupováno 

k jako plnohodnotným členům týmu. Nejedná se tedy o vaření kávy nebo pouze skenování a 

kopírování dokumentů (i když skenování a kopírování je také součástí práce, ale není to hlavní náplň 

práce), tohle všechno však platí o všech kancelářích, které ALDA má. Pracovním jazykem je angličtina 

a všichni zaměstnanci ji ovládají. Většina zaměstnanců a stážistů jsou Italové, tudíž je zde možnost se 

zdokonalit v italštině nebo se ji při nejmenším začít učit. Záleží, na jakou pozici se hlásíte, ale může se 

Vám naskytnout příležitost vyjet do zahraničí (např. já jsem byla ve Štrasburku, v Prijedoru (Bosna a 

Herzegovina) nebo v Podgorici). Získáte představu, jak funguje evropská nezisková organizace, která 

je platformou sdružující jiné organizace či města apod. a jaké projekty se implementují na podporu 

demokracie a good governance. Vicenza je vhodná, i pokud chcete na stáži cestovat po Itálii. 

V blízkosti je např. Verona, Padova, Mantova, Benátky a není to daleko ani do Milána, Turína, či 

Bologni. Také Florencii, Pisu či Sienu je možné navštívit.  

 

Proč jet na stáž do ALDY – Anežka Netočná (Vicenza, Itálie) 

 ALDA je největší organizací v Evropě, která se zabývá problematikou good governance, 

active European citizenship a local democracy 

 Práce na projektech, psaní draftu, fundraising organizace - žádné kopírovaní ani vaření 

kafe 

 Účast na projektech- podpora projektových manažerů, příprava realizace projektu, 

fotodokumentace, reporting 

 Super kolektiv mladých lidí, přátelská atmosféra 

 Mezinárodní prostředí 

 Prace v angličtině, možno i ve francouzštině, získání znalosti italštiny 

 Kolonka v životopise 

 Získání cenných životních a pracovních zkušeností 

 Vhodná lokalita pro cestování - Vicenza je 20 minut od Padovy, 45 minut od Verony a 

Benátek, cca 3 hodiny do Toskánska - Florencie, Sieny, Pisy; 5 hodin do Říma, 2 hodiny do 

Milana, 3 do Turína; hory- pul hodiny odtud Alpy, možnost canoeingu na jezerech a 

divokých řekách, vysokohorská turistika, horolezectví, paragliding, Lago di Garda, v zimě 

lyžování; moře - písčitá pláž Jesolo ci Caorle u Benátek  cca 1 hodinu 

 

 


