Praxe a stáže pro
studenty MRS
2014
„Vědění je poklad, ale praxe je klíč k němu“ (Thomas Fuller)

Předmět „Praxe v instituci“ –
základní informace
Délka trvání:
◦ bakalářské studium: 4 týdny (= 120 hodin)
◦ magisterské studium: 2 týdny (= 60 hodin)
◦ Doporučení: ve vlastním zájmu volte praxi dlouhodobou
 Možnost absolvovat praxi ve více institucích
 Důležitost praxe
◦ na současném trhu práce praxe nezbytná nebo velkou
výhodou
◦ zisk nových dovedností a znalostí
◦ náhled do fungování institucí v oblasti rozvojové
spolupráce


Předmět „Praxe v instituci“


V jakých institucích hledat praxi:
◦ vládní instituce; nevládní instituce; instituce regionální
či místní samosprávy; soukromá firma zaměřená na
rozvoj; akademická instituce; spolupráce na aktivitách
katedry MRS (pomocná vědecká síla; prezentace
rozvojových témat a prezentace Katedry rozvojových
studií pro potencionální zájemce o studium z řad žáků
středních škol)
◦ student si instituci může vyhledat sám, nebo s pomocí
KRS (kontaktní osobou z pohledu předmětu Praxe v
instituci je Lenka Mařincová a Lenka Dušková)

Podmínky pro splnění předmětu Praxe v instituci:


Podmínkou uznání praxe v akademickém
roce 2014/2015 je:

(a) odevzdání 3 klíčových dokumentů:
 Vstupní zpráva
 Potvrzení o absolvování praxe
 Evaluační zpráva

(b) aktivní účast na „Okénku do praxe“

Zahraniční praxe a stáže
jsou uznatelné pro účely absolvování předmětu Praxe v instituci
 Financování zahraničních praxí a stáží:
1. KRS – v rámci Vavrouškova stipendia a projektu UP
PSTROS
 Vavrouškovo stipendium
 určeno zejména pro zahraniční projekty a studentské výzkumy
realizované v rozvoj. zemích (tj. mimo země OECD)
 možno využít při zpracování bakalářské nebo diplomové práce
 délka stáže/praxe minimálně 5 týdnů
 Podpora zahraničních stáží v rámci projektu UP PSTROS
 určeno zejména pro praxe a stáže v rozvojových institucích se
sídlem v členských zemích EU
 výběrová řízení probíhají současně s řízením v rámci
Vavrouškova stipendia


Zahraniční praxe a stáže
2.



3.



4.


5.


ERASMUS
pracovní stáže do zemí EU + Chorvatsko, Island, Turecko,
Lichtenštejnsko, Švýcarsko, Norsko
KRS publikuje informace a pořádá výběrová řízení, ale
iniciativní mohou být i studenti (zařídit si vlastní stáž)
Projekt zahraničních mobilit PřF UP
určeno na výzkumné stáže v partnerských výzkumných
pracovištích v zahraničí (žádá se na studijním oddělení PřF UP)
finanční podpora do výše 10 000 Kč/měsíc (max. 30 000 tisíc)
AIESEC
studentská organizace působící ve více než 100 zemích světa
Nadace soukromých firem, fondů, apod.
ADRA, The Kellner Family Foundation, Nadace Foundation,
Nadace Zdeňka Bakaly

Současná výzva na Vavrouškovo
stipendium a UP PSTROS
Vše na webu KRS:
http://www.development.upol.cz/cs_CZ/aktualne/aktualne-vyuka
 Termín přihlášek: 16. 11. 2014, ústní pohovor: 21. 11. 2014 v 10:00
 Pokud po přečtení výzvy budete mít dotazy, přijďte se zeptat Martina
Schlossarka
 Podpora studentských výzkumných projektů


◦ v rozvojových zemích (Vavrouškovo stipendium)
◦ praxí a stáží v institucích v rámci zemí EU (UP PSTROS) – až 20 000 Kč

Lze podpořit i praxe/stáže v institucích, které mají interní přijímací
systém, ale neposkytují vlastní finanční podporu studentům (instituce
EU či OSN apod.)
 Důležité:


◦ promyslet co, kde, jak a s kým chci dělat; mít potvrzení od přijímající
strany


Další výzva bude na jaře

Příklady praxí a stáží v zahraničí
na webu katedry: zahraničí > Stáže
 výzkumný pobyt v Moldavsku zaměřený na perspektivy
ekologického zemědělství
 pobyt na projektu v Tádžikistánu zaměřený na
perspektivy turismu
 Výzkum na Svaté Lucii – turismus
 Stálé zastoupení ČR při EU – Brusel (oddělení rozvoj.
spolupráce)
 ERASMUS stáže: Institute of Social Studies v Haagu
(sociální studia), RED Deporte v Madridu (sport a rozvoj),
Development Education Research Center (rozvojové
vzdělávání)


Praxe a stáže v zahraničí – kde
hledat













INTLAG www.intlag.upol.cz – univerzitní databáze
BOND http://www.bond.org.uk/work-for-bond?
Handicap International http://www.handicapinternational.org.uk/jobs
MINBUZA http://www.werkenbijdeoverheid.nl/stages/zoeken
NORAD www.norad.no nebo Ministry of Foreign Affairs
www.regjeringen.no/ud/ nebo www.global.no
ILO https://erecruit.ilo.org/public/ nebo
http://www.ilo.org/public/english/bureau/pers/vacancy/intern.htm
OECD http://www.oecd.org/careers/internshipprogramme.htm
OSCE www.osce.org/employment/91 - contracted vacancies
UNHCR http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/contact_hq
WFP http://www.wfp.org/about/vacancies

Příklady praxí a stáží v ČR
ADRA – příprava a realizace projektů, příprava programů
globálního rozvojového vzdělávání
 Člověk v tísni – příprava festivalu Jeden svět, doučování dětí ze
sociálně znevýhodněného prostředí
 ARPOK – např. příprava seminářů globálního rozvojového
vzdělávání
 Občanské sdružení MOST – administrativa, příprava festivalu
ProTibet
 Hnutí Duha – psaní článků s environmentální tematikou, prodej
fair trade výrobků
 Sdružení občanů zabývajících se emigranty (SOZE) – sociální
práce
 Arcidiecézní charita Olomouc – účast na projektu Adopce na
dálku




Další informace na webových stránkách katedry:
◦ http://www.development.upol.cz/cs_CZ/zahranici
◦ http://www.development.upol.cz/cs_CZ/studium/praxe



Kontaktní osoby
◦ Lenka Mařincová (praxe)
◦ Lenka Dušková (praxe)
◦ Simona Šafaříková (zahraniční stáže)
◦ Martin Schlossarek (Vavrouškovo stipendium)

◦ Děkujeme za pozornost.

