
 DEN ČAS ORGANIZACE TÉMA 

ÚTERÝ 2. DUBNA 

 

 

přejezd do Brna  

(noc v Brně) 

8:30 -12:00 Lipník – CIMIC/PSYOPS 

 

Rozvojové aktivity armády ČR 

103. středisko CIMIC/PSYOPS Lipník nad Bečvou 

pobočka Lipník nad Bečvou I-Město 

15:00 – 16:30 Organizace pro pomoc 

uprchlíkům 

Fungování organizace (silné a slabé stránky) a možnosti stáží pro studenty 

Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) + Centrum pro integraci cizinců Jihomoravského 

kraje 

STŘEDA 3. DUBNA 9:00 – 10:30 Krajský úřad v Brně, oddělení 

vnějších vztahů a zahraniční 

spolupráce 

Aktivity Jihomoravského kraje v rozvojových zemích (spolupráce Jihomoravského kraje se 

Šumadijským okruhem v Srbsku). 

Oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce 

14:00 – 15:30 GEOMIN Jihlava Zaměření organizace a zkušenosti s realizací projektů přímo v terénu, význam  rozvojovky pro 

firmu 

18:00 Člověk v tísni  Projekt Varianty a fungování organizace, stážisté, HR – dlouhodobé a krátkodobé stáže 

Knihovna galerie Pro Langhans 

ČTVRTEK 4. DUBNA 9:00 – 11:00 Ministerstvo zahraničních věcí 

ČR    

Multilaterální rozvojová spolupráce  

ČRA – Česká rozvojová agentura 

11:30 – 13:00 Česká rozvojová agentura Konkrétní náplň jednotlivých činností ČRA (monitoring, identifikace, formulace) 

15:00 – 16:30 Charita ČR Dlouhodobé a krátkodobé stáže, schéma aktivit organizace v ČR a v zahraničí, vztah ke 

křesťanství a jeho role v rozvojovce 

18:00 – 19:30 Lékaři bez hranic Představní MSF, organizace misí, financování, role dobrovolníků a nezdravotnického 

personálu 

PÁTEK 5. DUBNA 9:00 – 10:30 Odbor bezpečnostní politiky 

Ministerstva vnitra ČR 

Představení projektů rozvojové spolupráce Ministerstva vnitra 

Ministerstvo vnitra 

13:00 – 14:00 Dekonta Význam rozvojové spolupráce pro soukromou firmu, silné a slabé stránky firmy v rozvojové 

spolupráci, spolupráce s jinými firmami a NGO, možnosti pro studenty 

12:30 – 14:00 ADRA  Fungováni organizace, stážisté, HR – dlouhodobé a krátkodobé stáže, schéma aktivit 

organizace v ČR a zahraničí 

14:45 – 16:30 DEMAS (Asociace pro 

podporu demokracie a 

lidských práv) 

Představení aktivit a programu DEMAS +  

Pražský HUB (krátké představení HUBu - pracovní prostor pro setkávání, inovace a rozvoj 

podnikání, cca 30 min) 

Cca 19:00  odjezd do Olomouce 

 

 


