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Centrum Dialog, o.p.s. 
 
Centrum Dialog, o.p.s. působí na poli rozvojové spolupráce od roku 1998. Hlavní náplní centra jsou 
projekty na podporu vzdělávání dětí, rozvoje komunit a jejich samostatnosti a ochrany lidských 
práv. Mezi naše aktivity však patří i další kulturně-společenské projekty přispívající k rozvoji občanské 
společnosti. Centrum Dialog je postaveno především na dobrovolnické práci. Na jeho činnosti se 
podílí mnoho dobrovolníků v Guineji, Keni i v České republice.  
V současnosti nabízíme možnost dlouhodobých stáží vhodných zejména pro studenty rozvojových 
studií, antropologie, afrických studií, sociální ekologie či žurnalistiky. V rámci této stáže s 
předpokládaným nástupem v průběhu dubna 2018 nabízíme jedinečnou možnost ucházet se v 
budoucnu o placenou pozici koordinátora projektu Adopcí, a to v prostřednictvím zkráceného 
výběrového řízení. 
 
Náplň stáže: 
  

 podíl na koordinaci a realizaci projektu Adopcí - podpory na dálku 

 vyhledávání a zpracování témat spojených s rozvojovou spoluprácí v Keni a Guineji  

 administrativně-technická podpora projektů rozvojové spolupráce 

 aktivní příprava a realizace akcí Centra Dialog (výstavy, kampaně atd.), práce s dobrovolníky 

 výpomoc se sociálními sítěmi, tvorbou databází pro účely PR atd. 

 tvorba textů (odborných i publicistických)  

 možnost podílet se na zpracování vizuálních materiálů (úprava fotek, videí) 

 další aktivity v rámci realizaci projektů rozvojové spolupráce dle vašeho zaměření 

  
Požadujeme: 

 zájem o rozvojovou problematiku či vzdělávání 

 ochotu pracovat minimálně 8 hodin týdně (práce v kanceláři, případně částečně formou home-
office) 

 dobré organizační schopnosti a znalost práce MS office  

 cit pro kontext a detail 

 znalost anglického jazyka nebo francouzského jazyka výhodou 

  
Nabízíme: 

 možnost ucházet se o placené místo koordinátora projektu Adopcí (nástup zhruba v červnu 
2018) 

 možnost spolupráce po dobu od jednoho do šesti měsíců 

 smysluplnou praxi v neziskovém sektoru a vhled do problematiky rozvojové spolupráce 

 možnost podílet se na správě projektů rozvojové spolupráce v Africe 

 odborný mentoring, osobní a profesní rozvoj 

 potvrzení o absolvování praxe 

  
Předpokládaný nástup v druhé polovině dubna 2018. 
Více informací o naší organizaci najdete na webu www.centrumdialog.cz  
Pokud byste měli o stáž zájem, zašlete nám svůj životopis a motivační dopis (zahrnující i vaše 
časové možnosti a krátkou odpověď na otázku “Jak chápu pojmy solidarita a charita?”) do 14. 4. 2018 
na centrum@centrumdialog.cz. 
 

http://www.centrumdialog.cz/

