
Stáž v česko-německém projektu „Do Německa na zkušenou“ 

Baví tě němčina? 

Byl/a jsi na zahraničním pobytu v Německu nebo v Rakousku, nebo bys tam chtěl/a vyrazit? 

Zajímají tě možnosti, jak vycestovat do zahraničí, a práce s mladými lidmi? 

Chtěl/a by ses podílet na zavedeném česko-německém projektu a získat zkušenosti s PR a 

marketingem, fundraisingem nebo prací s lidmi? 

Co získáš?  

 Sebevědomé vystupování na veřejnosti  

 Přehled stipendií, česko-německých organizací, výměnných pobytů + tipy a triky, jak uspět  

 Spolupráce na realizaci projektu - na reálných úkolech v praxi dle vlastního výběru  

 PR a marketing - reprezentace a propagace projektu, organizace účasti na akcích, komunikace 

s veřejností, rešerše novinek a nabídek  

 Fundraising - tvorba finančních žádostí, vyjednávání s partnery, hledání nových sponzorů, 

plánování rozpočtu projektu  

 HR (human resources) – metody neformálního vzdělávání, komunikace s veřejností, rozvoj 

prezentačních dovedností, team-building, tvorba a aktualizace prezentací a handoutů 

 Rozšíření know-how – „učíme se navzájem“  

 skrze týmové přípravy tematických workshopů pro ostatní členy  

 pod vedením zkušeného lektora (zdarma!)  

 komunikační a přesvědčovací dovednosti, time a task management, umění evaluace aj. 

 Finanční ohodnocení a závěrečný certifikát  

Co Tě čeká?  

 Účast na školeních:  

 povinné vstupní dvoudenní školení v Praze 21. - 22. března 2016  

 školení je zdarma a cestovné je hrazeno do výše 300 Kč  

 tematické workshopy (jednodenní školení na cca 4 hodiny)  

 Minimálně 3 prezentace na středních nebo vysokých školách 

 informace a motivace ke studiu a jiným aktivitám v Německu a Rakousku (workcampy, EVS, 

jazykové kurzy aj.)  

 Práce ve skupině 3-4 lidí  

 spolupráce při zajištění chodu projektu – práce na konkrétních úkolech  

 podporu zajišťují zkušení koordinátoři  

 Realizace projektu od dubna 2016 do března 2017  

 

Zkušenosti v oblasti managementu ani česko-německých vztahů NEJSOU NUTNÉ! 

Zkušenosti z různorodých pobytů v zahraničí VÍTANÉ! 
 

Přivítáme zájemce z celé České republiky! 

Základem je pozitivní přístup, touha naučit se něco nového a chtít spolupracovat v týmu!  

 

Zašli nám svůj strukturovaný životopis a stručný motivační dopis na 

nazkusenou@gmail.com s předmětem „STÁŽ“ do 29. února 2016. 

 

 

Do Německa na zkušenou 
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