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Úvod
Uvažuješ o  tom, že si vyzkoušíš načas pracovat v  zahraničí? 
A proč to vlastně nezkusit? Dnešní globalizovaný svět Ti nabízí 
bezpočet příležitostí zdokonalit se v tom, co už umíš, a zároveň 
Ti dává prostor se něco nového naučit. Rostoucí popularitě se 
dnes mezi studenty těší zejména pracovní stáže. Zkušenosti, kte-
ré během stáže získáš, Ti pomohou lépe se zorientovat v  tom, 
co vlastně chceš v budoucnu dělat. Zároveň jsou vysoce ceněny 
na trhu práce a otevírají tak dveře k vysněnému povolání. 

Tato publikace je Ti určená jako základní průvodce rozmanitou 
nabídkou stáží v  evropských institucích (včetně jejich pomoc-
ných agentur a  orgánů) a  mezinárodních organizacích. Na  ná-
sledujících stránkách se dozvíš nejen o poslání a činnosti každé 
z několika desítek uvedených institucí či organizací, ale například 

i to, jaká výše odměny stážistovi náleží (stáže jsou u většiny insti-
tucí placené!), jak funguje náborový proces či jak správně podat 
přihlášku. V  neposlední řadě zde najdeš rozhovory s  bývalými 
stážisty, kteří se podělili o svou osobní zkušenost i užitečné tipy, 
jak uspět v přijímacím řízení.

Za tým Eurodesku věříme, že tato publikace pro Tebe bude uži-
tečným pomocníkem při výběru vhodné stáže. 

HOdně štěStí!
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Na začátek jedna dobrá zpráva. Nabídka stáží Evropské 
komise (EK) je opravdu bohatá. Na stážisty čeká více než 
1000 dobře placených nabídek, a to nejen v komisi sa-
motné, ale také v mnoha jejích podřízených agenturách, 
institucích a pobočkách. Máte zájem? Pak tedy dávejte 
pozor, protože počet míst je omezený!

Právě tady vzniká nové právo EU. Právě odtud se řídí 
rozpočet EU. EK utváří evropské právní předpisy a  re-
prezentuje Evropskou unii na mezinárodní scéně. A také 
právě zde, v Evropské komisi, se přijímá nejvíce stážistů 
ze všech institucí EU. 

 JAKÝM ZPŮSOBEM POdAt PŘIHLÁšKU?

Přihláška se podává elektronicky. Nejprve si vytvoříte účet 
v systému ECAS (European Commission Authentication Service), 
následně vyplníte registrační formulář. V této fázi ještě nepřed-
kládáte žádné dokumenty. Kopie cestovního pasu, diplomů, po-
tvrzení o absolvování kurzů, jazykových certifikátů, dokumentů 
potvrzujících profesní zkušenosti a  jiné doklady budete zasílat 
až ve  druhé fázi výběrového řízení. O  výsledcích budete infor-
mováni 10–12 týdnů po jeho ukončení. Pokud budou dokumenty 
v souladu s tím, co jste napsali v podané přihlášce, budete zare-
gistrování ve virtuální modré knize (Blue Book). Z přibližně 2000 
kandidátů, kteří postoupí do další fáze, bude vybráno zhruba 650 
stážistů, většina z nich na základě telefonického pohovoru nebo 
pohovoru vedeného přes Skype. 

 ›  Stážisté dostávají v Evropské komisi měsíčně 
1159,40 eur. Komise také hradí náklady na cestu 
a pojištění. Byt si financujete z vlastních zdrojů 
(v Bruselu od 350 do 550 eur)

 ›  30.000–40.000 lidí se každoročně uchází o stáž 
v Evropské komisi

 › 1300 z nich je na stáž vybráno

 MUSítE:

 ›  Mít diplom prokazující alespoň tři roky vysokoškolského 
vzdělání.

 ›  Ovládat velice dobře anglický, francouzský nebo německý 
jazyk (úroveň C1/C2).

 nEMŮŽEtE:

Podat přihlášku, pokud jste už pracovali nebo absolvovali stáž 
v kterékoliv z unijních institucí (agentuře a podobně), která trva-
la déle než 6 týdnů.

 dÉLKA tRVÁní:

 › 5 měsíců 

 StÁŽE ZAČínAJí:

 › 1. března (lhůta pro podávání přihlášek začíná v lednu)
 › 1. října (lhůta pro podávání přihlášek začíná na přelomu 

července a srpna)

INSTITUCE EVROPSKÉ UNIE

Evropská 
komise
⟶ EC.EUROPA.EU
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Rozhovor
s Veronikou Pikola Brázdilovou
absolventkou stáže v Evropské komisi

 ⟶ Kdy jsi absolvovala stáž a jak byla dlouhá?
Od  března do  července 2011 jsem pracovala jako stážistka 
v Evropské komisi, na generálním ředitelství pro komunikaci, 
v oddělení Europe Direct. 

 ⟶ Proč ses rozhodla ucházet se o stáž v evropské instituci?
Od  začátku studia mě zajímala komunikace Evropské unie, 
během roku na Erasmu v Bruselu jsem měla možnost ji pozo-
rovat zblízka, a pak jsem se rozhodla pro Master Communi-
cation v Paříži. Studium tam trvalo dva roky, z čehož poslední 
půlrok měl být povinná stáž. Evropská komise byla pro mě to 
nejlepší místo pro stáž, tak jsem byla moc ráda, že jsem se 
tam dostala. 

 ⟶ Byl přihlašovací proces na stáž složitý?
Už je to dávno, takže si přesně nepamatuji, ale nepřišlo mi to 
až tak moc složité. Určitě tam byl klasicky motivační dopis 
a CV, pak nějaké dokumenty, pamatuji si, že jsem to odesílala 
v tlusté obálce a pán na poště mi řekl, že to určitě vyjde. :) Jak-
mile člověk prošel tímto prvním kolem, tak byl zařazen na se-
znam a pak musel čekat, jestli se mu někdo ozve, nebo mohl 
sám lobbovat a zkoušet se nabízet vytipovaným oddělením. 
Já jsem měla v životopise stáž v informačním centru Europe 
Direct, takže se mi ozvali právě z oddělení Europe Direct, jest-
li nechci jít k nim. 

 ⟶ Co bys poradila těm, kteří zvažují, že se přihlásí?
Ať neváhají a  určitě to zkusí! Můžete se přihlašovat klidně 
každý půlrok, dokud vás nevyberou. Stáž je dobře zaplacená, 
přes 1000 eur za měsíc, za ty peníze se dá v Bruselu užít fajn 
půlrok a v životopise to vypadá skvěle. 

 ⟶ Jaká byla tvoje pozice?
Byla jsem stážistka v malém zhruba desetičlenném oddělení, 
které se staralo o celoevropskou síť informačních středisek 
Europe Direct. Pár týdnů před tím, než jsem na stáž přišla, 
se změnila šéfka oddělení a  v  průběhu mé stáže odcházeli 
někteří kolegové, takže jsem po nich přebírala jejich agendu. 

 ⟶ V čem spočívala tvoje práce?
Chystala jsem výroční zprávu Europe Direct, fact sheety, 
propagační předměty a další produkty. Byla jsem v kontaktu 

s externí komunikační agenturou, dělala jsem korektury a po-
dobně. Podílela jsem se na akcích jako výroční setkání všech 
center Europe Direct, setkání národních koordinátorů, pre-
zentaci Europe Direct během Dne Evropy. Dělala jsem zápisy 
z porad a taky fungovala jako „holka pro všechno“.

 ⟶ Co ses naučila nové-
ho?
Jak fungují evropské 
instituce a  jejich spo-
lupráce s  externími 
dodavateli. Taky jak se 
pracuje v  mezinárod-
ním týmu. A  zlepšila 
jsem si angličtinu. 

 ⟶ Co tě na  práci pře-
kvapilo?
Že mi jako stážistce 
dali tolik zodpovědnosti. 

 ⟶ napadá tě nějaká složitá nebo nečekaná situace, s kterou 
sis musela poradit?
Často jsem měla daný deadline a musela jsem úkoly řešit hod-
ně samostatně. Pak si uvědomuji taky vtipné situace, třeba 
když jsme na poradě řešili rozpočet na nějaké akce a šéf, kte-
rý byl Řek, říkal „Money is not the problem“. To bylo v době 
vrcholící řecké krize, tak mi to přišlo legrační. 

 ⟶ Jak si trávila volný čas během stáže?
Byla jsem hodně v kontaktu s českou komunitou, například 
jsem chodila na  akce skautského oddílu Čechů a  Slováků 
Brusk. 

 ⟶ dostala jsi po stáži nabídku práce?
Bohužel je velmi těžké, aby stážisté zůstali v Evropské komisi, 
protože pro práci tam je nutné projít přes sérii zkoušek, které 
se vypisují nepravidelně. Nevím tedy o nikom, kdo by po stáži 
zůstal v  EK, ale je to skvělý řádek do  životopisu a  mně se 
stalo, že se mi po roce ozvali ze Zastoupení Evropské komise 
v Praze, jestli bych k nim nepřišla jako zástup za paní na ma-
teřské dovolené koordinovat česká centra Europe Direct. Tak-
že mi ta stáž opravdu pomohla v mé kariéře a také v získání 
kamarádů a známých z celé Evropy. ×

Ať neváhají a určitě 
to zkusí! Můžete se 
přihlašovat klidně 
každý půlrok, dokud 
vás nevyberou.
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Rozhovor
s Veronikou nürnbergerovou
o její stáži v EU ještě před vstupem ČR do EU

 ⟶ Kdy jsi absolvovala stáž a jak byla dlouhá?
Na stáži jsem byla pět měsíců, od března do července 2002, 
tedy ještě před naším vstupem do EU. Je to už dlouhých 18 let.

 ⟶ Proč ses rozhodla ucházet se o stáž v evropské instituci?
V té době už jsem pět let pracovala v Národním vzdělávacím 
fondu a takřka denně jsem díky své práci byla v kontaktu s Ev-
ropskou komisí a  s  řadou dalších institucí a  státních úřadů 
po celé Evropě. Proto mě možnost získat pracovní zkušenosti 
přímo v Evropské komisi v Bruselu velice lákala. Cítila jsem, 
že potřebuji určitou změnu, která by mi pomohla najít nové 
impulsy, inspirace a kontakty nejenom pro práci. 

 ⟶ Byl proces přihlášky na stáž složitý?
Nemyslím si. Vyplnila jsem potřebné formuláře a včas je ode-
slala. Je dobré si ujasnit motivaci, proč jste se pro stáž vlast-
ně rozhodli, dále je potřeba i vysvětlit zájem o problematiku 
Evropské unie, uvést preferované generální ředitelství podle 
svého zaměření a vzdělání, předchozí zkušenosti a  jazykové 
dovednosti.

 ⟶ Co bys poradila těm, kteří zvažují, že se přihlásí?
Každý rok běží dva turnusy stáží, ročně jsou tedy dvě mož-
nosti se přihlásit. Zájem je z celé Evropy pořád obrovský, vždy 
se hlásí kolem deseti tisíc zájemců. Z nich asi třetina je na zá-
kladě přihlášky a životopisů vybrána do takzvané Blue Book. 
Je to seznam, který koluje po jednotlivých generálních ředitel-
stvích a kabinetech komisařů a z něho si vybírají kandidáty. 
Z nich nakonec stáž v Evropské komisi získá asi 600 z nich. 
Je tedy třeba počítat s tím, že není moc pravděpodobné, že 
budete úspěšní hned napoprvé. Je dobré zkoušet to znovu. 
Podmínkou účasti je alespoň bakalářský diplom, znalost dvou 
oficiálních jazyků EU a  zároveň dobrá znalost angličtiny, 
němčiny či francouzštiny.

 ⟶ Jaká byla tvoje pozice?
Měla jsem zájem o  pozici na  Generálním ředitelství EAC – 
Vzdělávání a kultura. Právě o tohle ředitelství bývá ale mezi 
zájemci o  stáž největší zájem, takže tím šance, že to vyjde, 
klesá. Vzhledem k mé pracovní zkušenosti jsem chtěla praco-
vat na oddělení, které se zabývá mobilitou, kariérovým pora-
denstvím, odborným či celoživotním vzděláváním. Nemyslela 
jsem si ale, že to vyjde. O to větší bylo moje překvapení, když 
mi výběr pracoviště vyšel na  100 procent. Dostala jsem se 
do takzvané policy unit, kde se formulovaly strategické doku-
menty, například program Leonardo, Rezoluce Evropské rady 
o kariérovém poradenství nebo dříve Evropské memorandum 
o celoživotním vzdělávání. 

 ⟶ V čem spočívala tvoje práce?
Hned na začátku mi bylo řečeno, že se mnou budou zachá-
zet spíše jako se zaměstnancem než jako se stážistou, a tak 
jsem se podílela i na pracovních úkolech celého týmu a stala 
jsem se hned jeho součástí, což bylo velmi příjemné. Zajímavý 
a  rozsáhlý úkol představovala příprava Evropského portálu 
vzdělávacích příležitostí (ec.europa.eu/ploteus). Taky jsem 
měla na starosti kontrolu grantů realizovaných v jednotlivých 
zemích, a to finanční i obsahové stránky. Pokud přišla nějaká 
korespondence v  češtině paní komisařce a  jejímu kabinetu, 
dostala jsem ji k vyřízení. Bylo to v době před vstupem ČR 
do EU, kdy ještě v překladatelské službě nebyli překladatelé 
z češtiny. 

 ⟶ Co ses naučila nového?
Na každém z těch úkolů to bylo něco. Poznala jsem, jak efek-
tivně například v  porovnání s  naší státní správou Evropská 
komise funguje. O tom tady kolují různé fámy a mýty, pravda 
je ale jiná. Vážila jsem si důvěry a podpory mého šéfa a celého 
týmu. Šéf byl velmi lidský, vstřícný, klidný, přestože byl velmi 
vytížený, vždy si na každého udělal čas. Za moji práci mi po-
děkoval, zajímal se, jak se mám. 

 ⟶ Co tě na práci překvapilo?
V Evropské komisi pracují lidé ze všech členských zemí a mlu-
ví mnoha jazyky, i když ty dva hlavní - angličtina a francouz-
ština dominují. Přirovnala bych to k Babylonu. Při jednání se 

plynně přechází z angličtiny do francouzštiny, mezi s sebou 
pak mluví kolegové dalšími mnoha jazyky, i to jsem obdivova-
la. I v tomto ohledu je práce i stáž v Bruselu náročná, pokud 
tedy nejste zrovna Brit nebo Francouz. Ale to, co se může 
zdát na první pohled jako nevýhoda, ta komunita lidí různých 
zemí, kultur a jazyků je z druhé strany vlastně výhoda. Ti lidé 
si vycházejí vstříc, berou se jako rovnocenní partneři a  re-
spektují se.

 ⟶ napadá tě nějaká složitá nebo nečekaná situace, se kte-
rou sis musela poradit?
Nejsložitější bylo najít vhodné bydlení. V tom se myslím situ-
ace nezměnila. Jednání s belgickými a bruselskými úřady také 
nebylo jednoduché. 

 ⟶ Jak si trávila volný čas během stáže?
Skoro všechen volný čas jsem věnovala přípravě, organizaci 
a  zajištění mezinárodního reprezentačního setkání „EU: Mi-
ssion possible“. Na  něm se prezentovalo 6 tehdy kandidát-
ských zemí a velice dobře se tam představila i naše republika. 
Společenský večer navštívilo na  1100 lidí a měl velký ohlas. 
Radost mi tehdy udělal i dopis s poděkováním od našeho teh-
dejšího pana velvyslance při EU Libora Sečky.

 ⟶ dostala jsi po stáži nabídku práce?
Ano, dostala. ×
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Tam, kde ministři unijních států reprezentují své země, vy 
můžete absolvovat stáž! V Radě Evropské unie získáte 
nejen bohaté zkušenosti, ale i konkurenční výhodu před 
ostatními Evropany. 

Rada Evropské unie reprezentuje vlády členských zemí. 
Na jejím fóru ministři všech unijních států přijímají před-
pisy a koordinují politiku. Generální sekretariát, který řídí 
práci Rady, nabízí tři typy stáží a praxí.

 nEMŮŽEtE:

Podat přihlášku do výběrového řízení, pokud jste státním úřední-
kem, byli jste na praxi či stáži nebo jste pracovali v některé z unij-
ních institucí.

 dÉLKA tRVÁní:

 › 5 měsíců 

 LHŮtA PRO POdÁVÁní PŘIHLÁšEK:

 ›  11. září – 16. října – pro stáže trvající od 1. února do 30. 
července následujícího roku

 › 15. ledna – 15. března – pro stáže od 1. září do 31. ledna 
následujícího roku 

 › Stážisté v Radě EU obdrží 1159,44 eur měsíčně.
 › 2500–5000 kandidátů se uchází o placenou stáž v Radě EU.
 › 50 jich bývá vybráno

 MÁtE nA VÝBěR:

 › Placené stáže.
 › Neplacené praxe.
 › Odborné praxe pro studenty.

Placené stáže 
Probíhají v jednom z odborů generálního sekretariátu Rady. Zá-
kladní kritérium pro výběr jsou studijní výsledky. Všechny žádos-
ti jsou posuzovány z pohledu jednotlivých odborů generálního 
sekretariátu Rady. V případě pochybností můžete být požádáni 
o pohovor prostřednictvím telefonu nebo Skype.

 MUSítE:

 › Být občanem členské země EU. 
 ›  Umět velice dobře anglicky nebo francouzsky (přihlášku 

do výběrového řízení předkládáte v jednom z těchto jazyků).
 › Mít alespoň bakalářské vzdělání.

INSTITUCE EVROPSKÉ UNIE

Rada Evropské 
unie 
⟶ WWW.CONSILIUM.EUROPA.EU
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neplacená praxe

Je určená studentům, kteří musejí za účelem dokončení studia 
absolvovat praxi.

 MUSítE:

 › Být občanem členské země EU. 
 › Studovat ve třetím, čtvrtém nebo pátém ročníku studia.
 › Ovládat dva úřední jazyky EU – jeden velice dobře, druhý 

dobře (znalost anglického nebo francouzského jazyka je 
nezbytná).

 OdBORnÁ PRAXE PRO StUdEntY StŘEdníCH šKOL

Novinka Rady EU v nabídce stáží. Od roku 2017 mohou zkuše-
nosti v  Radě získávat také studenti středních škol, ale pouze 
těch, ve kterých tvoří praxe nedílnou součást studijního progra-
mu s evropským zaměřením. 

Termíny praxe jsou vždy dohodnuty jednorázově, podobně jako 
rozsah prací, mezi kanceláří pro praxe a stáže a příslušnou vzdě-
lávací institucí. Praxe trvají 1 až 2 týdny. Studenti nemají nárok 
na žádnou formu finanční podpory z Rady EU.

 PROfIL KAndIdÁtŮ

Většina kandidátů pochází z řad právníků, politologů, ekonomů 
a specialistů na mezinárodní vztahy. Kromě toho jsou vítáni i pře-
kladatelé, personalisté, pracovníci PR, pedagogové, IT odborníci, 
grafici, zemědělští technologové či inženýři v oborech jako je bio-
chemie, zdraví a bezpečnost potravin, řízení energetických zdro-
jů, životní prostředí nebo letectví.

Máte e-mailový účet na Gmailu nebo Hot-
mailu? Pozor! Tyto a  mnohé další e-mai-
lové služby považují zprávy odesílané ze 
sekretariátu Rady EU („bureau de stages” 
– stages@consilium.europa.eu) za  spam. 
Po odeslání přihlášky k výběrovému řízení 
tedy pravidelně kontrolujte, zda odpověď 
z Rady („Tvá přihláška k výběrovému řízení 
je výborná, zveme tě na  stáž.“) nespadla 
do nevyžádané pošty.

 nEMŮŽEtE:

Podat přihlášku do výběrového řízení, pokud jste již byli na praxi 
nebo jste pracovali v některé z unijních institucí.

 dÉLKA tRVÁní:

 › 2–5 měsíců

 LHŮtY PRO POdÁVÁní PŘIHLÁšEK:

 › 1. října – období praxe 1. února – 30. června následujícího 
roku

 › 1. dubna – období praxe: 1. září – 31. ledna následujícího roku
 › 75–100 kandidátů se uchází o neplacenou praxi v Radě EU.
 › 10–15 jich bývá vybráno
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Nejdemokratičtější instituce EU nabízí pla-
cené i neplacené stáže. Placené stáže jsou 
určené pro absolventy vysokých škol. Mají 
zvýšit jejich znalosti získané během studií 
a  seznámit je s  fungováním Evropského 
parlamentu. Zájem o stáže v parlamentu je 
velký. Nabídku pak rozšiřují i stáže pro pře-
kladatele v Evropském parlamentu.

 nEMŮŽEtE:

Podat přihlášku do výběrového řízení, pokud jste již byli na praxi 
nebo jste pracovali v některé z unijních institucí.

 dÉLKA tRVÁní:

 › 5 měsíců

 LHŮtY PRO POdÁVÁní PŘIHLÁšEK:

 › 15. října – pro stáže začínající od 15. března
 › 15. května – pro stáže začínající od 1. října

 V nABídCE JSOU I nEPLACEnÉ (VZděLÁVACí) StÁŽE

 › Stážisté v Evropském parlamentu dostávají 252,26 eur 
měsíčně.

 › 25.000 osob se uchází o stáž v Evropském parlamentu.
 › 600 jich bývá vybráno

Placené stáže 

 MÁtE nA VÝBěR: 

 › Všeobecnou stáž – pro všechny kandidáty splňující 
všeobecná kritéria.

 › Stáž pro novináře – kandidáti, kteří se ucházejí o tuto 
stáž, musejí prokázat profesní zkušenosti, kterými jsou: 
publikované práce, členství v syndikátu novinářů dané 
členské země EU, uznávané novinářské kvalifikace. 

 › Stáž v rámci Sacharovovy ceny – stáže pro osoby, 
které se zajímají o lidská práva. Stážisté se seznamují 
s fungováním Evropského parlamentu v oblasti lidských práv 
a mezinárodních standardů v oblasti lidských práv.

 MUSítE:

 › Být občanem jedné z členských nebo z kandidátských zemí 
EU.

 › Dosáhnout v době stáže minimálního věku 18 let.
 › Ovládat alespoň jeden z jazyků Evropské unie.

INSTITUCE EVROPSKÉ UNIE

Evropský 
parlament 
⟶ WWW.EUROPARL.EUROPA.EU

14 15



  LHŮtA PRO POdÁVÁní PŘIHLÁšEK PRO POVInnÉ 
I nEPOVInnÉ StÁŽE:

 › 1. října – pro stáže, které začínají v období mezi 1. lednem 
a 30. dubnem

 › 1. února – pro stáže, které začínají v období mezi 1. květnem 
a 31. srpnem

 › 1. června – pro stáže, které začínají v období mezi 1. zářím 
a 31. prosincem 

 nEMŮŽEtE:

Podat přihlášku do výběrového řízení, pokud jste již byli na stáži 
nebo jste pracovali na pracovní pozici placené z rozpočtu Evrop-
ské unie déle než čtyři po sobě následující týdny. 

 JAKÝM ZPŮSOBEM POdAt PŘIHLÁšKU

Přihlášku k výběrovému řízení na stáž podáváte prostřednictvím 
webových stránek Evropského parlamentu.

 LHŮtY PRO POdÁVÁní PŘIHLÁšEK

 › 15. června – 15. srpna – na stáž, která začíná 1. ledna
 › 15. září – 15. listopadu – na stáž, která začíná 1. dubna
 › 15. prosince – 15. února – na stáž, která začíná 1. července
 › 15. března – 15. května – na stáž, která začíná 1. října

Stáže pro překladatele

Parlament nabízí dva programy stáží určené pro překladatele: pro 
absolventy a pro studenty (vzdělávací stáže). V prvním případě 
musíte mít vysokoškolský diplom, v druhém případě ne. Druhý 
malý rozdíl je délka stáže, ta pro absolventy trvá alespoň tři mě-
síce a může být prodloužena o další tři měsíce. Studenti absolvují 
stáž v délce od  1 do 3 měsíců, ale mohou také zůstat na další 
čtvrtletí. Třetí rozdíl již tak zanedbatelný není: stážisté s diplo-
mem dostávají 1252,62 eur měsíčně, stážisté bez diplomu 307,20 
eur (údaje z roku 2017). Zbývající kritéria výběrového řízení jsou 
stejná jak pro absolventy, tak pro studenty. 

KOnKRÉtně: 

 MUSítE:

 › Být občanem jedné z členských nebo kandidátských zemí 
Evropské unie. 

 › Dosáhnout věku 18 let.
 › Plynně hovořit jedním z úředních jazyků Evropské unie nebo 

jazykem kandidátské země EU.
 › Umět velmi dobře dva další úřední jazyky EU.

Manifest pracovní skupiny pro 
mládež Evropského parlamentu 

Jedna z deseti stáží v Evropském parlamen-
tu je bezplatná. Každý čtvrtý stážista v Ev-
ropském parlamentu dostává méně než 
600 eur měsíčně. Proti této praxi se roz-
hodli vystoupit členové pracovní skupiny 
pro mládež Evropského parlamentu. 
Za  podpory Evropského fóra mládeže po-
depsali v březnu 2017 Manifest pro férové 
stáže (Manifesto for Fair Internships). Podle 
názoru tvůrců manifestu by všechny stáže 
měly být placené, měly by trvat od 6 do 12 
měsíců a stážisté by měli mít podepsanou 
smlouvu a obdržet informace o tom, co se 
naučí (learning agreement). Autoři doku-
mentu požadují vytvoření nové kategorie, 
hostujícího stážisty (visiting trainee), která 
by trvala až jeden měsíc. 
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Kristýna Wagnerová  
o stáži v Evropském parlamentu

Pětiměsíční stáž v Evropském parlamentu jsem absol-
vovala v roce 2016, a to na relativně novém menším di-
rektorátu s názvem SAFE. Mezi úkoly tohoto ředitelství 
patří hlavně vnitřní bezpečnost. 

O možnosti stáže jsem věděla už dlouho, ale čekala jsem, až budu 
mít ukončené alespoň bakalářské studium, protože diplom byl 
jednou z podmínek pro přijetí. 

Chtěla jsem zažít život v Bruselu na vlastní kůži a stáž v Bruselu 
je samozřejmě celkem prestižní bod v životopise.

Přihlašování na stáž do Evropského parlamentu funguje trochu 
jinak než v  Evropské komisi, jednotlivá oddělení hledají stážis-
ty individuálněji. Nejdříve jsem dostala e-mail, že jsem na  stáž 

předvybraná a  o  několik dní později přišla zpráva od  šéfa, že 
od března budu bydlet pět měsíců v Bruselu. Pamatuji si přesně 
den, kdy jsem e-mail do-
stala, ležela jsem v posteli 
s  angínou a  musela jsem 
se štípnout, abych se ujis-
tila, že nejde o výplod ho-
rečky.  

Konkurence je samozřej-
mě obrovská, všem, kteří 
se chtějí přihlásit na  stáž, 
doporučuji dát si na  při-
hlášce opravdu záležet. 
Na stáž se hlásí skvěle kva-
lifikovaní mladí lidé z celé 
Evropy, a  tak nejlepší strategií při podávání přihlášky je vsadit 
kromě popisu svých studií na  motivaci a  něco, co vás odlišuje 
od všech ostatních, jelikož dobré vzdělání a znalost několika ci-
zích jazyků nabízí valná většina.

V  Evropském parlamentu jsem pracovala v  oddělení, které se 
jmenuje Dispatching unit a jak název napovídá, jedná se o cent-
rálu, která se zabývá vyhodnocováním bezpečnostních rizik a sle-

duje dění v parlamentních budovách a okolí, například v případě 
útoku, požáru nebo jiné mimořádné události. Na  našem odděle-
ní se tedy například scházel krizový štáb, když jsme se dozvěděli 
o útoku na letiště a stanice metra v březnu 2016. Za můj pobyt se 
scházel krizový štáb několikrát a vždy to byla pro mě jako stážistku 
výjimečná situace být takto blízko. 

Mezi mé úkoly patřila například analýza operačních procedur v kri-
zových situacích nebo pomoc kolegům s  optimalizací vnitřních 
bezpečnostních procesů. Kromě ovládání nových softwarů jsem se 
naučila hodně o tom, jak funguje instituce zevnitř a o práci v me-
zinárodním týmu. 

V parlamentu mě překvapilo, jak dostupní jsou europoslanci, neby-
lo těžké si s nimi sjednat schůzku a udělali si čas i na nás stážisty. 

V Bruselu je bohatý kulturní život a díky levným jízdenkám a leten-
kám jsme ve volném čase s ostatními stážisty procestovali Benelux 
a další země Evropy. V rámci naší stáže jsme absolvovali dvě mise 
do Štrasburku, jednu v době plenárního zasedání parlamentu a po-
druhé všichni stážisti z našeho ředitelství pomáhali s bezpečnostní 
organizací celoevropské akce European Youth Event, která se kaž-
doročně koná pro mladé lidi z Evropy. 

Po stáži jsem se vrátila zpátky do Prahy obhájit magisterskou práci 
a složit státnice. Nabídku práce jsem sice nedostala, ale i tak jsem 
se svým bývalým šéfem v kontaktu. Jen několika stážistům se po-
dařilo dostat nabídku práce hned po skončení stáže, mnoho jich ale 
v Bruselu zůstalo a nyní v institucích pracují. 

Nyní pracuji v zahraničí ve velmi podobné oblasti a troufám si říct, 
že stáž v Evropském parlamentu má lví podíl na tom, že jsem v za-
hraničí po velmi krátké době získala náročnou práci ve statní sprá-
vě. Schuman traineeship je bezesporu milníkem, který formoval jak 
mě samotnou, tak i moje budoucí kariérní směřování.

stáž v Evropském 
parlamentu má lví 
podíl na tom, že jsem 
v zahraničí získala 
práci ve statní správě
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Stážisté v Evropské investiční bance (EIB) jsou přijímáni 
podle potřeb jednotlivých odborů banky. EIB nabízí také 
studentské brigády, což je mezi unijními institucemi uni-
kát.

Evropská investiční banka je jedna z hlavních finančních 
institucí Evropské unie. Zasazuje se o  integraci, udrži-
telný rozvoj a ekonomickou a sociální soudržnost člen-
ských států. Nabízí stáže v oblasti financí, auditu, ekono-
mie, inženýrství a generálního sekretariátu. 

Většina z nich probíhá v sídle hlavní banky v Lucembur-
ku. Každý stážista má svého poradce, který mu zadává 
úkoly a dohlíží na průběh stáže.

 tERMínY nÁBORŮ: 

 › 1. dubna – pro stáže, které se začínají od 1. září
 › 1. září – pro stáže, které se začínají od 1. února následujícího 

roku
 › 1. prosince – pro stáže, které se začínají od 1. května 

následujícího roku

Všichni stážisté v EIB dostávají kapesné. Banka rovněž proplácí 
jednu cestu stážisty do místa bydliště. Ubytování v Lucemburku 
nebo okolí si stážista hradí sám. 

 MUSítE:

 › Být občanem jedné z členských zemí nebo kandidátských 
zemí EU. 

 › Ovládat anglický nebo francouzský jazyk, znalost druhého 
jazyka je bonus.

 › Studovat evropskou integraci (anebo být absolventem 
tohoto oboru) nebo obor spojený s práci EIB – takoví 
kandidáti jsou zde nejvíce vítáni.

 › Mít maximálně rok odborné praxe

 nEMŮŽEtE:

Podat přihlášku do výběrového řízení, pokud jste v Evropském 
účetním dvoře nebo v jiné instituci EU již na stáži byli. 

 dÉLKA tRVÁní:

 › 3–5 měsíců 

 › stážisté u Evropského účetního dvora dostávají měsíčně 
1120 eur

 › 3500–4800 mladých Evropanů podává přihlášku 
do výběrového řízení na stáž k účetnímu dvoru

 › 70 se jich na stáž dostane

INSTITUCE EVROPSKÉ UNIE

Evropská 
investiční 
banka  
⟶ WWW.EIB.ORG Sezónní práce v EIB

Od června do září nabízí EIB sezonní prá-
ci pro studenty ve věku 18–25 let. Práce 
trvá 2–4 týdny. Spočívá ve  vykonávání 
základních administrativních úkonů. Je 
vyžadována dobrá znalost anglického 
jazyka. Přihlášku do výběrového řízení je 
třeba předložit koncem března a na za-
čátku dubna. Výběr přihlášených zájem-
ců probíhá formou losování.
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Nabídka pro ty, kteří rádi kontrolují druhé. Účet-
ní dvůr je jednou z monitorovacích institucí EU. 
Kontroluje právní subjekty a osoby, které spravují 
nebo dostávají finanční prostředky z evropských 
fondů: instituce společenství, národní, regionál-
ní a  místní orgány, a  rovněž konečné příjemce 
podpory společenství. Placené stáže organizuje 
účetní dvůr třikrát ročně.

 tERMínY nÁBORŮ: 

 › 1. února 
 › 1. července
 › 1. října 

Všichni stážisté v EIB dostávají kapesné. Banka rovněž proplácí 
jednu cestu stážisty do místa bydliště. Ubytování v Lucemburku 
nebo okolí si stážista hradí sám. 

 MUSítE:

 › Být občanem členské země EU. 
 › Mít diplom potvrzující absolvování alespoň tří let 

vysokoškolského studia, nebo
 › Absolvovat alespoň čtyři semestry vysokoškolského studia 

v oboru spadajícího do oblasti působnosti Evropského 
účetního dvora.

 › Ovládat dva úřední jazyky EU, jeden velice dobře, druhý 
dobře.

 JAKÝM ZPŮSOBEM POdAt PŘIHLÁšKU

Všechny nabídky stáží jsou uveřejňovány průběžně na webových 
stránkách EIB, které slouží k náboru, a to 2–3 měsíce před termí-
nem zahájení stáže.

 dÉLKA tRVÁní:

 › 1–5 měsíců (o délce stáže rozhoduje odbor organizující stáž)

INSTITUCE EVROPSKÉ UNIE

Evropský 
účetní dvůr
⟶ WWW.ECA.EUROPA.EU Mám ráda lidi, se kterými v Evropském 

účetním dvoře pracuji. S ostatními stážisty 
tvoříme sehranou partu. Máme vlastní 
skupinu na WhatsAppu, setkáváme se 
společně u kávy, po večerech i o víkendech. 
S ostatními pracovníky – úředníky, obsluhou 
kavárny, ochrankou – se také máme rádi. 
Já jsem milá na ně a oni na mně. To je 
jednoduché pravidlo. 

Victoria Gilson
bývalá stážistka u Evropského účetního dvora  
ve druhé polovině roku 2017 
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Prostřednictvím Evropského výboru regionů mají zá-
stupci regionálních orgánů členských států EU možnost 
připomínkovat právní akty unie. Díky stážím u  výboru 
mohou mladí lidé poznávat cíle a způsoby práce této in-
stituce.

Evropský výbor regionů (EVR) nabízí tři druhy stáží.

 MÁtE nA VÝBěR:

 › Všeobecné stáže (placené).
 › Krátkodobé studijní pobyty (neplacené).
 › Praxi pro úředníky.

 JAKÝM ZPŮSOBEM POdAt PŘIHLÁšKU?

Přihlášky do  výběrového řízení lze předkládat pouze v  němec-
kém, anglickém nebo francouzském jazyce. Při vyplňování for-
muláře je třeba vybrat jeden z více než desítky odborů a v nich 
pracujících kancelářích, ve  kterém chcete absolvovat stáž. 
Druhou etapou výběru mohou být (i  když nemusejí) pracovní 
pohovory s  vybranými kandidáty. Po  nich pak odbory zpracují 
seznam kandidátů podle svých preferencí. První z nich obdrží e-
mail s předmětem „Selected“. Ostatní budou zařazeni na seznam 
náhradníků.

 tERMínY nÁBORŮ: 

 › 1. dubna – 30. září – na stáže probíhající v období od 16. 
února do 15. července následujícího roku

 › 1. října – 31. března – na stáže probíhající v období od 16. září 
do 15. února

Stážista dostává čtvrtinu základního platu úředníka s platovou 
třídou AD * 5, což je asi 1060 eur. Pokud má manžela nebo man-
želku bez vlastních příjmů, pak se mu plat navýší o 10 procent, 
stejně jako za každé dítě. Výbor regionů proplácí rovněž cestov-
ní náhrady z místa bydliště do sídla EVR před zahájením stáže 
a  po  jejím ukončení a  hradí polovinu z  ceny měsíční jízdenky 
na městskou hromadnou dopravu.

Všeobecné stáže 

 MUSítE:

 › Být občanem jedné z členských nebo z kandidátských zemí 
EU.

 › Mít diplom prokazující alespoň tři roky vysokoškolského 
vzdělání.

 › Hovořit plynně jedním z úředních jazyků EU a dobře 
druhým jazykem, z nichž jedním musí být angličtina nebo 
francouzština.

 nEMŮŽEtE:

Podat přihlášku do výběrového řízení, pokud jste pracovali nebo 
jste byli na stáži (placené nebo neplacené) v unijní instituci trva-
jící déle než 8 týdnů.

 dÉLKA tRVÁní:

 › 5 měsíců

POMOCNÉ AGENTURY A ORGÁNY 
EVROPSKÉ UNIE

Evropský 
výbor regionů
⟶ WWW.COR.EUROPA.EU
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Studijní pobyty 
Studijní pobyty jsou organizované proto, aby umožnily 
účastníkům ukončit konkrétní projekt (například vý-
zkumný), který je bezprostředně spojen s činností EVR.

 MUSítE:

 › Být občanem jedné z členských nebo z kandidátských zemí 
EU.

 › Mít alespoň diplom z bakalářských studií (výjimka z tohoto 
pravidla může být uplatněna pouze ve výjimečných, dobře 
opodstatněných případech a pouze pod podmínkou ukončení 
poloviny vzdělávacího cyklu, který bude zakončen získáním 
bakalářského titulu).

 › Hovořit plynně anglicky a dobře ovládat další úřední jazyk EU; 
v praxi to znamená ovládat anglický nebo francouzský jazyk.

 JAKÝM ZPŮSOBEM POdAt PŘIHLÁšKU

Doklady k podání přihlášky do výběrového řízení (mimo jiné živo-
topis, motivační dopis, kopie cestovního pasu nebo dokladu to-
tožnosti, doklady potvrzující dosažené vzdělání a znalost jazyka) 
je nutné předložit s dostatečným časovým předstihem odboru, 

Odborná praxe pro úředníky
Nabídka je určena pro úředníky a zaměstnance veřejné 
správy členských a kandidátských zemi EU.

 MUSítE:

 › Mít dokončené studium nebo tři roky odborné praxe, která 
je srovnatelná s výukou na vysoké škole.

 › Být občanem jedné z členských nebo z kandidátských zemí 
EU.

 › Pracovat na pracovní pozici, v rámci které jsou povinnosti 
shodné s povinnostmi „administrátorů“ v unijní 
administrativní správě.

 › Mluvit plynně jedním z úředních jazyků EU a dobře ještě 
jedním úředním jazykem EU; v praxi to znamená ovládat 
anglický nebo francouzský jazyk.

 JAKÝM ZPŮSOBEM POdAt PŘIHLÁšKU

Doklady k podání přihlášky do výběrového řízení (životopis, mo-
tivační dopis) je třeba zaslat s  vyznačením odboru, ve  kterém 
chcete praxi absolvovat. Ostatní doklady (mimo jiné potvrzení 

ve kterém chcete stáž absolvovat. Termín zahájení pobytu je do-
hodnut společně se stážistou.

 dÉLKA tRVÁní:

1–4 měsíce (s možností prodloužení až na 6 měsíců)

o zaměstnání, kopie cestovního pasu nebo dokladu totožnosti, 
doklady potvrzující dosažené vzdělání a znalost cizího jazyka) je 
nutné zaslat po předběžné akceptaci kandidatury. Termín zaháje-
ní odborné praxe se domlouvá přímo s kandidátem.

 dÉLKA tRVÁní:

 › 1–4 měsíce (s možností prodloužení až na 6 měsíců)

Pozor! Stážisté nedostávají od  EVR 
žádný plat.

Zájem o stáže v Evropském výboru regionů 
je hodně velký. Stává se, že servery těsně 
před deadlinem nezvládnou nápor uchaze-
čů. Proto je lepší nenechávat rozhodnutí 
o podání přihlášky do výběrového řízení až 
na poslední chvíli.

Pozor! 
Veškeré náklady spojené se studijním po-
bytem si hradí účastník sám.
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Stáže v  Evropském hospodářském a  sociálním výboru 
nejsou rozhodně procházka růžovým sadem. Na  konci 
musí stážista vždy předložit svému mentorovi zprávu, 
která shrnuje činnosti vykonané v rámci stáže a získané 
zkušenosti. 

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) se sídlem 
v Bruselu zastupuje organizace zaměstnanců a zaměst-
navatelů a  jiné zájmové skupiny. Mladým Evropanům 
nabízí stáže ve více než desítce odborů – právo, finance, 
mezinárodní vztahy, ekonomie, politika, komunikace, tisk 
a další. Paleta možností pro stážisty je tedy velice široká. 

 MÁtE nA VÝBěR:

 › Dlouhodobé stáže (placené)
 › Krátkodobé stáže (neplacené)

 JAKÝM ZPŮSOBEM POdAt PŘIHLÁšKU

Přihlášky k výběrovému řízení na dlouhodobé stáže lze podávat 
pouze on-line v  anglickém jazyce. Kandidáti vybraní v  prvním 
kole budou požádáni o doplnění dokumentace. Stážisté vybraní 
po druhém kole jsou rozřazeni do jednotlivých odborů podle pre-
ferencí těchto odborů, nikoli stážistů.

dlouhodobé stáže 

 MUSítE:

 › Být občanem jedné z členských nebo z kandidátských zemí 
EU.

 › Předložit diplom prokazující alespoň tři roky 
vysokoškolského studia nebo doklad potvrzující vzdělání, 
které odpovídá třem rokům studia na vysoké škole.

 › Mluvit plynně jedním z úředních jazyků EU a dobře ovládat 
druhý (jedním z těchto jazyků musí být angličtina nebo 
francouzština).

 › Napsat na konci stáže zprávu popisující činnosti vykonané 
v rámci stáže a shrnující získané zkušenosti.

 nEMŮŽEtE POdAt PŘIHLÁšKU, POKUd:

 › Jste pracovali nebo jste byli na placené stáži v unijní instituci, 
která trvala déle než 6 týdnů.

 › Jste byli asistentem europoslance.

 dÉLKA tRVÁní:

 › 5 měsíců 

POMOCNÉ AGENTURY A ORGÁNY 
EVROPSKÉ UNIE

Evropský 
hospodářský 
a sociální výbor
⟶ WWW.EESC.EUROPA.EU

Externí stipendisté
EHSV nabízí dlouhodobé stáže rovněž pro 
stipendisty, kteří obdrželi finanční podporu 
na  stáž od  jiných organizací nebo institucí. 
Termíny stáží pro externí stipendisty zůstá-
vají beze změn. 
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 › Stážisté v EHSV dostávají 1159,44 eur měsíčně. Osoby 
se zdravotním postižením mohou počítat se zvláštním 
doplatkem ve výši poloviny platu.

 › Výbor hradí rovněž cestovní náhrady z místa bydliště do sídla 
EHSV před zahájením stáže a po jejím ukončení ve výši 
do 400 eur.

 › Počet přijímaných stážistů je vždy dohodnut před každým 
obdobím stáže a závisí na rozpočtových možnostech 
a dostupnosti kancelářských prostor v rámci odborů, které 
stážisty přijímají. 

 › 6000 přihlášek ke stážím obdrží EHSV každý rok
 › 50 bývá schváleno.

 dÉLKA tRVÁní:

 › do 3 měsíců 

 PRIORItní KAndIdÁtI

Na krátkodobé stáže budou v první řadě přijímání studenti, je-
jichž praxe v mezinárodních institucích je nezbytná pro získání 
diplomu (tvoří nedílnou součást programu výuky). Pozor! Veške-
ré náklady spojené s krátkodobými stážemi si hradí stážista sám. 

Krátkodobé stáže

 MUSítE:

 › Být občanem jedné z členských nebo z kandidátských zemí 
EU.

 › Předložit diplom prokazující alespoň tři roky 
vysokoškolského studia nebo doklad potvrzující vzdělání, 
které odpovídá třem rokům studia na vysoké škole.

 › Mluvit plynně jedním z úředních jazyků EU a dobře ovládat 
ještě jeden úřední jazyk (jedním z těchto jazyků musí být 
angličtina nebo francouzština).

 › Napsat na konci stáže zprávu popisující činnosti vykonané 
v rámci stáže a shrnující získané zkušenosti.

 JAKÝM ZPŮSOBEM POdAt PŘIHLÁšKU

Přihlášku do  výběrového řízení je nutné předkládat na  papíro-
vém formuláři dostupném na webových stránkách EHSV. Přihláš-
ky jsou odesílány vedoucím odborů nebo oddělení, kteří vyjádřili 
vůli stážisty přijmout. Kandidáti na krátkodobé stáže jsou přijí-
mání po celý rok. Od podání přihlášky po přijetí musí uplynout 
alespoň čtyři týdny. Počet stážistů přijímaných ke  krátkodobé 
stáži závisí na  počtu dlouhodobých stážistů, nemůže jich být 
více. Druhým faktorem, podobně jako u dlouhodobých stáží, je 
dostupnost kancelářských prostor. 

Je úžasné, jaký potenciál tkví 
v lidech. Pokud jim jen poskytneš 
místo a čas, pak se vrátí 
s fantastickými nápady,
říká Patricie frlez, která v březnu 
2017 ukončila stáž u Evropského 
hospodářského a sociálního výboru.

 tERMínY nÁBORŮ: 

 › 1. července – 30. září – na stáže probíhající v období od 16. 
února do 15. července následujícího roku

 › 3. ledna – 31. března – na stáže probíhající v období od 16. 
září do 15. února
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navrhla jsem, aby se 
stážisté stali velvyslanci 
EU ve svých zemích.
Rozhovor s  Patricií frlez ze Slovinska, která 
v březnu 2017 ukončila stáž v Evropském hospo-
dářském a sociálním výboru.

 ⟶ Proč sis vybrala tuto instituci?
Končil mi Erasmus v  Lisabonu, musela jsem nějak využít 
druhou polovinu roku. Nejdříve jsem přemýšlela o Evropské 
komisi, ale počet dokumentů, které se měly připojit k při-
hlášce do výběrového řízení, mě odradil. V Evropském hos-
podářském a sociálním výboru stačilo, že jsem studovala 4 
roky angličtinu souběžně se sociologií.

 ⟶ Jak ses dostala na překladatelské oddělení?
To byla souhra náhod. Podávala jsem přihlášku do  sekce 
sociálních věcí a občanství, ale právě oddělení překladů hle-
dalo někoho se znalostí slovinštiny. Mezi 3000 kandidáty 
byli jen 3 ze Slovinska. Na překlady vybrali mě. 

 ⟶ nelitovala jsi?
Ne, protože jsem měla čas poznávat jiné odbory, účastnila 
jsem se debat a konferencí. Díky tomu jsem se seznámila 
s jinými stážisty. Celkově nás tam bylo 25 v sedmi odborech.

 ⟶ Čím si se zabývala?
Hlavně písemnými překlady různých posudků a dokumentů 
ze setkání a plenárních zasedání. Překládala jsem z angličti-
ny do slovinštiny.

 ⟶ Komu byly tyto překlady určeny?
Zaměstnancům institucí a k publikování na webových strán-
kách. Pochopila jsem, jak velký důraz klade EU na otázky 
rovného zacházení v jazykové oblasti. Dokonce i když jste 
zaměstnanec instituce, který plynně mluví anglicky a fran-
couzsky, máte právo pracovat s dokumenty ve svém rod-
ném jazyce.

 ⟶ Co ti dělalo problémy?
Organizace institucí. I samotní úředníci se v postupech často 
ztrácejí. Připadala jsem si jako slepička z pohádky o kohou-
tovi a slepičce, když jsem chtěla vstoupit do budovy s hos-
ty. Jednou mi někdo řekl, že to nesmím, jindy zase, že musím 
vyplnit speciální doku-
ment.

 ⟶ Jsi rovněž autorkou 
nápadu EU trainee 
Ambassadors.
Ke  konci stáže bylo 
zorganizováno setkání 
všech stážistů. Požá-
dali nás, mladé nad-
šence, o brainstorming 
na  téma budoucnost 
Evropy. Padaly návrhy 
na  změny ve  vzdělání 
nebo vyhlášení Dne Evropy jako dne pracovního volna. Já 
jsem navrhla, aby stážisté, kteří se vracejí do svých zemí, plnili 
roli velvyslanců EU, aby chodili do škol a vyprávěli o Evropské 
unii. 

 ⟶ V jaké fázi se projekt nachází?
Šest velvyslanců se setkalo s 400 studenty. Několik měsíců 
po ukončení mé stáže jsme měli schůzku s dalšími stážisty 
a o nápad se zajímalo dalších 60 lidí. 

 ⟶ A jaké máš teď plány?
Dokončuji studia v  magisterském programu. Uvažuji o  dal-
ších mezinárodních zkušenostech. Ale jedno vím určitě: chci 
změnit svou zemi tím, že budu působit zde, na tomto místě. 
Díky studiu získám kvalifikaci učitele, budu moci učit o  Ev-
ropské unii.

měla jsem čas 
poznávat jiné 
odbory, účastnila 
jsem se debat 
a konferencí
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Zajímáte se o otázky spojené s bezpečností na internetu? 
Pak sledujete nabídky pro stážisty v Evropské agentuře 
pro bezpečnost sítí a informací (ENISA). Stáže v agentu-
ře mají ještě jeden bonus – podnebí. Hlavní sídlo ENISA 
se nachází na Krétě a druhá kancelář v Aténách.

Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací je cen-
trem vzdělání v oblasti kybernetické bezpečnosti v Evro-
pě. Jejím úkolem je zajištění praktických rad a řešení pro 
veřejný i soukromý sektor v Evropské unii. ENISA přijímá 
stážisty na práci související s bezpečností informačních 
sítí a  informací a  dále také na  administrativu (finance, 
HR, interní audit, IT). Všichni na konci stáže musí předlo-
žit zprávu. Výměnou za to obdrží certifikát.

 MUSítE:

 › Být občanem členské země EU, Norska, Lichtenštejnska nebo 
Islandu.

 › Mít dokončené alespoň bakalářské studium.
 › Velice dobře ovládat anglický jazyk.
 › Mluvit plynně ještě jedním úředním jazykem EU.

 JAKÝM ZPŮSOBEM POdAt PŘIHLÁšKU

Všechny nabídky stáží v  ENISA jsou uveřejňovány průběžně 
na webových stránkách. Tam také naleznete formuláře pro po-
dání přihlášky k  výběrovému řízení. Při podání přihlášky určitě 
uveďte, v jaké oblasti a na jakém oddělení byste chtěli stáž ab-
solvovat. Jinak vaše přihláška nebude projednána. S  kandidáty 
vybranými na základě předložených dokumentů je veden telefo-
nický pracovní pohovor. Při přijímání se bere v úvahu také země 
původu kandidáta (jde o zachování geografické rovnováhy přijí-
maných stážistů).

 dÉLKA tRVÁní:

 › 3–12 měsíců

POMOCNÉ AGENTURY A ORGÁNY 
EVROPSKÉ UNIE

Evropská agentura 
pro bezpečnost sítí 
a informací
⟶ WWW.ENISA.EUROPA.EU

 › Stážisté v Evropské agentuře pro 
bezpečnost sítí a informací dostávají 
1000 eur měsíčně.

 › Počet nabízených stáží se každý rok 
mění. Záleží na množství prostředků, 
na poptávce a možnostech odborů 
přijímat stážisty.
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Šum moře, zpěv ptáků, divoká pláž… To ne, až taková 
idylka to na  stážích v  Evropské agentuře pro námořní 
bezpečnost (EMSA) není. Pracuje se v  kanceláři nebo 
v  terénu, kde získáte zkušenosti s  organizací událostí 
a seznamte se s předpisy z oblasti námořní bezpečnosti. 
Ale šum moře a zpěv ptáků je přeci jen možné poslou-
chat celé hodiny, agentura totiž sídlí v Lisabonu.

Evropská agentura pro námořní bezpečnost má za  cíl 
zlepšení bezpečnosti, a to snížením rizika: nehod na moři, 
znečištění vody a ztrát lidských životů.

 MOŽnOStI VÝBěRU

Evropská agentura pro námořní bezpečnost nabízí jen jeden 
druh stáží – všechny jsou placené.

 dÉLKA tRVÁní:

 › 3–6 měsíců

 MUSítE:

 › Být občanem jedné z členských nebo z kandidátských zemí 
EU.

 › Mít ukončené alespoň bakalářské studium, přičemž od data 
získání diplomu do data podání přihlášky nesmí uplynout 
více než tři roky.

 › Ovládat anglický jazyk na úrovni B2.

POMOCNÉ AGENTURY A ORGÁNY 
EVROPSKÉ UNIE

Evropská agentura 
pro námořní 
bezpečnost
⟶ EMSA.EUROPA.EU 

 JAKÝM ZPŮSOBEM POdAt PŘIHLÁšKU

Přihlášky je nutné podávat přes internet. Výběrová kritéria se liší 
v závislosti na pracovní pozici, o kterou se zajímáte. 

Po podání přihlášky se mohou jednotlivé kanceláře spojit s kan-
didáty telefonicky, pozvat je na pohovor, nebo jim zadat písemný 
test.

 tERMínY PRO ZAHÁJEní StÁŽí:

 › 1. března
 › 1. září

 GRAnt: 

934,51 eur a cestovní náhrady

13 stážistů zaměstnávala Evropská agentura pro námořní bez-
pečnost v roce 2017. Počet míst závisí na rozpočtových možnos-
tech a na zájmu o přijetí stážisty ze strany odborů agentury.
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Něco pro milovníky letectví a ekologie. Evropská agen-
tura bezpečnosti letectví (EASA) dbá zejména o  bez-
pečnost a ochranu životního prostředí v civilním letectví 
v rámci Evropy. 

Agentura se sídlem v  Kolíně nad Rýnem přitom nabízí 
možnost získat zkušenosti nejen odborníkům v oblasti 
aeronautiky, civilního letectví a leteckého inženýrství. Ví-
táni jsou také právníci, odborníci na HR, PR, mezinárodní 
vztahy, finance a, jako všude, IT specialisté. Všichni mají 
dvě příležitosti poznat EASA zevnitř. 

 MÁtE nA VÝBěR:

 › Stáže pro absolventy (Graduate Traineeship Programe – GTP).
 › Studentské praxe (Study Placement Scheme – SPS).

Stáže pro absolventy

 MUSítE:

 › Velice dobře ovládat anglický jazyk, znalost druhého jazyka 
EU bude bonus.

 › Mít absolvované alespoň bakalářské studium.

 nEMŮŽEtE:

Podat přihlášku, pokud jste více než 6 týdnů pracovali nebo jste 
byli na stáži v kterékoliv z unijních institucí nebo agentur.

 JAKÝM ZPŮSOBEM POdAt PŘIHLÁšKU

Přihlášky je třeba podávat prostřednictvím webové stránky 
agentury. Přihlášky zaslané elektronickou poštou nebudou posu-
zovány. S kandidáty, kteří postoupí do druhého kola výběrového 
řízení (na základě dokumentace), proběhnou kvalifikační poho-
vory. Možné je i vypracování testů. 

POMOCNÉ AGENTURY A ORGÁNY 
EVROPSKÉ UNIE

Evropská agentura 
pro bezpečnost 
letectví
⟶ EASA.EUROPA.EU

 tERMínY PRO POdÁVÁní PŘIHLÁšEK

Informace o  náboru stážistů budou zveřejněny na  webových 
stránkách agentury. 

 dÉLKA tRVÁní:

 › 12 měsíců

 › 1100 eur měsíčně činilo stipendium 
pro stážisty v roce 2017. Tato 
částka se každoročně mění a závisí 
na rozpočtových možnostech agentury. 

 › 22 stážistů přijala EASA v roce 2017. 
Kolik bude přijímat v následujících 
letech? To závisí na jejích finančních 
možnostech a na poptávce.
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Stáž v  kanceláři Evropského veřejného ochránce práv 
může trvat dokonce až rok. Dříve, než se na ni dostanete, 
ale musíte absolvovat tříkolový proces výběru. Na ty nej-
lepší čekají kanceláře evropského ombudsmana ve Štra-
sburku. 

Evropský veřejný ochránce práv je nezávislý a nestranný 
orgán, který se zabývá záležitostmi souvisejícími se sprá-
vou EU. Posuzuje stížnosti týkající se případů nesprávné 
administrace v institucích a orgánech Evropské unie. Bě-
hem stáže budete mít příležitost se s těmito stížnostmi 
blíže seznámit. Pokud se ovšem nechcete raději zabývat 
médii a komunikací, pracovat na projektech IT nebo pro-
vádět výzkum spojený s prací ochránce. 

 MUSítE:

 › Být občanem jedné z členských nebo z kandidátských zemí EU.
 › Mít diplom o absolvování bakalářského studia nebo dokument 

dokládající vzdělání, které odpovídá třem rokům studia 
na vysoké škole.

 › Ovládat dva úřední jazyky EU, jeden velice dobře, druhý 
dobře, přičemž jedním z nich musí být angličtina.

 dÉLKA tRVÁní:

4–12 měsíců (po čtyřech měsících, pokud si to obě strany přejí, je 
stáž prodloužena na 12 měsíců) 

 tERMínY PRO ZAHÁJEní StÁŽí:

 › 1. září 
 › 1. ledna 

Lhůta pro podání přihlášky je stejná pro oba termíny.

 JAKÝM ZPŮSOBEM POdAt PŘIHLÁšKU

Přihlášku je nutné podat on-line, přiložit k  ní motivační dopis, 
reference, kopie vysokoškolských diplomů, dokladu totožnos-
ti nebo cestovního pasu. Kandidáti vybraní v prvním kole musí 
uspět v písemném testu. Na  ty, kteří v písemném testu uspějí, 
čeká telefonický kvalifikační pohovor.

POMOCNÉ AGENTURY A ORGÁNY 
EVROPSKÉ UNIE

Evropský veřejný 
ochránce práv
⟶ WWW.OMBUDSMAN.EUROPA.EU

 › čtvrtinu platu úředníka se stupněm zařazení AD 6, tedy více 
než 1000 eur, činí stipendium stážisty. Kancelář ochránce 
poskytuje také příspěvek na bydlení a proplácí cestovní 
náklady (nebo jejich část) před zahájením stáže a po jejím 
ukončení.

 › 750 lidí podalo přihlášku na stáž v kanceláři ochránce v roce 
2017

Stáž byla milníkem v mém profesním 
rozvoji. Zvýšila pocit mé vlastní hodnoty 
a dodala mi odvahu. Dokonce i můj 
tehdejší šéf si toho všimnul. Na místě 
jsem se srovnávala s jinými stážisty, kteří 
absolvovali studia například na London 
School of Economics. A cítila jsem, že jsem 
nebyla připravená o nic hůř než oni.

Marta derlacz-Wawrowska 
bývalá stážistka v kanceláři ombudsmana
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Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání 
nabízí ročně pouze zhruba desítku stáží. Zato ve velice 
rozdílných oblastech, stáže jsou relativně dlouhé a klima 
je středomořské. 

Uvádí se, že 15 procent mladých Evropanů nemá 
po ukončení vzdělání žádnou kvalifikaci. Není se co divit, 
že rozvoj vzdělání a profesní rozvoj jsou jednou z priorit 
vzdělávání v rámci Evropské unie. V jeho realizaci pomá-
há Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělání 
(CEDEFOP). Centrum nabízí rovněž možnost získat pra-
covní zkušenosti v sídle instituce v Soluni. Ale pouze těm 
nejlepším.

 MÁtE nA VÝBěR:

Více než desítku stáží ročně v takových oblastech jako jsou právní 
analýzy, ochrana osobních údajů, vzájemná komunikace, informa-
ce, propagace, grafické projektování, včasné ukončení studií, sprá-
va webových stránek, Europass, odborné vzdělávání a školení nebo 
správa statistických dat.

 MUSítE:

 › Být občanem jedné z členských nebo z kandidátských zemí EU.
 › Mít vysokoškolský diplom prokazující absolvování alespoň 

tříletého vysokoškolského studia (bakalářského) nebo být 
posluchačem doktorandského studijního programu.

 › Ovládat dva úřední jazyky EU, z nichž jeden musí být 
angličtina.

 JAKÝM ZPŮSOBEM POdAt PŘIHLÁšKU

Přihlášky je nutné podávat on-line, včetně přiloženého životopisu 
v angličtině a dokladu o ukončení vysokoškolského studia. 

 dÉLKA tRVÁní:

 › 9 měsíců 

 tERMín StÁŽE: 

 › 1. října – 30. června 

POMOCNÉ AGENTURY A ORGÁNY 
EVROPSKÉ UNIE

Evropské 
středisko pro 
rozvoj odborného 
vzdělávání
⟶ WWW.CEDEFOP.EUROPA.EU

 tERMín PRO POdÁní PŘIHLÁšKY:

 › 22. června (v roce 2017) 

919,4 eur činilo stipendium stážistů v roce 2017. Centrum rovněž 
proplácí cestovní náklady. Osoby se zdravotním postižením mo-
hou obdržet příplatek k platu ve výši poloviny ze základní částky 
grantu. 

Chcete navázat kontakt s bývalými stážisty 
v  CEDEFOP? Navštivte Facebook a  zadej-
te do  vyhledávače „Cedefop Trainee Alumni 
Network“. Skupina je uzavřená. Na konci roku 
2017 měla 77 členů. 
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Vyberte si stáž v Agentuře Evropské unie pro základní 
práva a budete mít šanci zabývat se otázkami jako je do-
stupnost soudní moci, ochrana osobních údajů, integra-
ce Romů a migrantů, práva dětí, diskriminace, rasismus, 
xenofobie nebo jiné formy netolerance.

Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) po-
máhá a  slouží odbornými znalostmi unijním institucím 
a  institucím členských států v  oblasti základních práv 
a  svobod. Provádí výzkum, vydává učebnice, zajišťuje 
propagační a  informační činnosti. Mladým Evropanům 
nabízí stáže ve svém sídle ve Vídni.

 MOŽnOStI VÝBěRU

Agentura nabízí jeden typ placených stáží. Můžete je absolvovat 
v rámci následujících odborů: kancelář ředitele, korporátní služby, 
rovnost a  práva občanů, svoboda a  spravedlnost, propagace zá-
kladních práv a svobod.

 MUSítE:

 › Mít ukončené minimálně bakalářské studium.
 › Umět velice dobře (úroveň B2) alespoň dva úřední jazyky 

Evropské unie, z nichž jeden musí být angličtina.

 nEMŮŽEtE:

Podat přihlášku do výběrového řízení, pokud jste již byli na stáži 
či praxi nebo jste pracovali v některé z unijních institucí.

 dÉLKA tRVÁní:

12 měsíců (kratší stáže jsou možné pouze ve výjimečných přípa-
dech a nemohou trvat méně než 3 měsíce)

 tERMínY PRO ZAHÁJEní StÁŽí:

 › 1. března
 › 1. září

 JAK POdAt PŘIHLÁšKU

Je potřeba vyplnit on-line formulář a přiložit svůj životopis ve for-
mátu Europass. Přihlášku můžete podat pouze u jednoho odbo-
ru. S kandidáty, kteří byli vybráni na základě předložených doku-
mentů, může být proveden telefonický pohovor.

 › Stážisté v FRA dostávají 1000 eur měsíčně. Osoby se 
zdravotním postižením mohou počítat 

 › s příplatkem ve výši poloviny základního příspěvku.
 › 37 stážistů absolvovalo stáž ve FRA v roce 2017. 
 › 1170 kandidátů podalo přihlášku v roce 2017.

POMOCNÉ AGENTURY A ORGÁNY 
EVROPSKÉ UNIE

Agentura Evropské 
unie pro základní 
práva 
⟶ FRA.EUROPA.EU

Stáže pro zdravotně postižené – FRA je za-
městnavatel „rovných příležitostí“. Zdravotní 
postižení Vás nevylučuje z absolvování stáže 
ve FRA, nezapomeňte proto vyplnit příslušné 
pole ve formuláři on-line přihlášky a určit ne-
zbytné podmínky, které musí FRA splnit v sou-
vislosti s vaším zdravotním postižením.

44 45



Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou 
závislost nabízí jen několik placených stáží za  rok. Pro 
odhodlané jsou ještě k  dispozici bezplatné stáže nebo 
stáže, kdy náklady hradí třetí strana. Kompenzací může 
být místo stáže, centrum totiž sídlí v Lisabonu.

Hlavním úkolem Evropského monitorovacího centra pro 
drogy a drogové závislosti (EMCDDA) je dodávat člen-
ským zemím EU informace o prevenci drogové závislosti, 
způsobech léčby, rozsahu užívání drog, trestné činnos-
ti spojené s drogami, sociálních postojích vůči závislým 
osobám a  podobně. Jednou ročně centrum zveřejňuje 
zprávu zabývající se drogami a  drogovými závislostmi. 
A  na  konci roku informace o  možnostech absolvování 
stáží.

 MÁtE nA VÝBěR:

 › Placené stáže (jejich počet je omezený s ohledem 
na rozpočet).

 › Bezplatné stáže.
 › Stáže hrazené třetími stranami.

 MUSítE:

 › Být absolventem vysoké školy.
 › Velice dobře ovládat anglický jazyk.

 JAKÝM ZPŮSOBEM POdAt PŘIHLÁšKU

Je nutné vytvořit si profil na webových stránkách EMCDDA a ná-
sledně použít aplikaci určenou k náboru stážistů. Během vyplňo-
vání náborové přihlášky je třeba uvést, zda se ucházíte o mož-
nost placené nebo bezplatné stáže, anebo zda budete placeni 
třetí stranou.

 tERMínY PRO POdÁní PŘIHLÁšEK:

Každoročně od 1. listopadu do 31. prosince.

Toto období je orientační, může být zkráceno – z  obou stran. 
Podrobné informace naleznete na stránkách centra.

 dÉLKA tRVÁní:

 › 3–8 měsíců
(s možností prodloužení až na  12 měsíců), placené stáže trvají 
minimálně 6 měsíců

POMOCNÉ AGENTURY A ORGÁNY 
EVROPSKÉ UNIE

Evropské 
monitorovací 
centrum pro drogy 
a drogovou závislost 
⟶ WWW.EMCDDA.EUROPA.EU

 › 960 eur činí odměna stážistovi. 
Agentura rovněž proplácí cestovné.
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Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí je dal-
ší z unijních agentur, které se věnují zdravotní problema-
tice. Centrum sídlí ve  Stockholmu a  grant pro stážisty 
je větší než v ostatních unijních agenturách a institucích 
nabízející stáže. 

Úkolem Evropského centra pro prevenci a kontrolu ne-
mocí (ECDC) je analýza a  interpretace údajů ze zemí 
EU, týkajících se infekčních onemocnění. Pokud se tedy 
chcete podílet na pomoci zemím EU v boji s infekčními 
chorobami, pak se seznamte s nabídkou stáží centra.

 MÁtE nA VÝBěR:

 › Stáže v kanceláři ředitele.
 › Stáže v kanceláři hlavního vědeckého pracovníka.
 › Stáže na jednotce pro podporu dozoru a reakce.
 › Stáže na jednotce pro veřejné zdraví a komunikaci.
 › Stáže na jednotce řízení zásob a koordinace.

 MUSítE:

 › Být občanem členské země EU, Norska, Islandu nebo 
Lichtenštejnska.

 › Mít absolvované vysokoškolské studium.
 › Velmi dobře ovládat anglický jazyk (znalost dalších jazyků EU 

je bonus).

 nEMŮŽEtE:

 › Podat přihlášku, pokud jste již předtím stáž absolvovali nebo 
jste byli zaměstnání (formálně či neformálně, bezplatně či 
za úplatu) v libovolné unijní instituci nebo agentuře.

 JAKÝM ZPŮSOBEM POdAt PŘIHLÁšKU

 › Je nutné vyplnit formulář přihlášky (ve formátu MS Word!), 
který se nachází na webových stránkách ECDC.

 tERMínY PRO POdÁní PŘIHLÁšEK:

 › Přihlášky do výběrového řízení jsou přijímány na začátku 
každého roku (v roce 2017 do 31. ledna). Přesný termín 
zveřejní centrum na svých webových stránkách.

 dÉLKA tRVÁní:

 › 3–9 měsíců

 › Stipendium stážistů v ECDC činí 1435,55 eur měsíčně. 
Centrum stážistům rovněž hradí cestovní náhrady. Osoby se 
zdravotním postižením mohou počítat s příplatkem ve výši 
poloviny základního příspěvku.

 › 10 stážistů přijalo Evropské centrum pro prevenci a kontrolu 
nemocí v roce 2017.

POMOCNÉ AGENTURY A ORGÁNY 
EVROPSKÉ UNIE

Evropské centrum 
pro prevenci 
a kontrolu nemocí  
⟶ ECDC.EUROPA.EU 
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Unijní agentury, které mají sídlo na území Velké Británie, 
se budou muset přestěhovat na území kontinentální Ev-
ropy. Takový osud čeká i Evropskou agenturu pro léčivé 
přípravky, která se přesune z Londýna do Amsterdamu.

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) zajišťuje 
vědecké hodnocení, kontroluje léčivé přípravky a uvádí je 
na trh v rámci EU. Výsledky její práce využívají – přímo či 
nepřímo – zaměstnanci ve zdravotnictví, vědci, odborníci 
na výrobu léčiv, farmaceutické firmy, osoby zodpovědné 
za směřování politiky v oblasti zdraví a samozřejmě my 
všichni, pacienti.

 MUSítE:

 › Být občanem země, která náleží do Evropského 
hospodářského prostoru.

 › Být absolventem minimálně prvního stupně vysokoškolského 
vzdělání.

 › Velice dobře ovládat anglický jazyk a plynně mluvit ještě 
jedním úředním jazykem EU.

 tERMínY PRO ZAHÁJEní StÁŽí: 

 › 1. dubna
 › 1. června

  tERMínY PRO POdÁVÁní PŘIHLÁšEK 
dO VÝBěROVÉHO ŘíZEní

 › Přesné termíny jsou vždy zveřejňovány na webových 
stránkách agentury. Lhůta pro podání přihlášek 
do výběrového řízení obvykle uplyne čtyři měsíce před 
zahájením stáže.

 dÉLKA tRVÁní:

 › 6 měsíců

 JAKÝM ZPŮSOBEM POdAt PŘIHLÁšKU

 › Je nutné vyplnit formulář přihlášky, který je dostupný 
na webových stránkách. S kandidáty vybranými v prvním 
kole je prováděn telefonický pohovor. O přijetí na stáž jsou 
kandidáti informováni písemně.

POMOCNÉ AGENTURY A ORGÁNY 
EVROPSKÉ UNIE

Evropská agentura 
pro léčivé 
přípravky
⟶ WWW.EMA.EUROPA.EU

 › 2000 kandidátů se v průměru hlásí 
na stáže v EMA.

 › 36 lidí zahájilo svou stáž 1. října 2017. 
 › 1550 liber měsíčně činilo stipendium 

stážistů v EMA.
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Chtěli byste se seznámit s  politikou EU související 
s ochranou duševního vlastnictví? Podívejte se na nabíd-
ku stáží Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví. Co 
upoutá pozornost? Dodatečná školení pro stážisty, mož-
nost absolvování jazykových kurzů během stáže a kur-
zů spojených s  ochranou duševního vlastnictví a  také 
stipendijní program pro studenty vysokých škol, které 
s úřadem spolupracují.

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) má 
na starosti práva spojená s ochrannými známkami a prů-
myslovými vzory Evropské unie, které platí v rámci celé 
EU. Úřad každoročně projednává 115 000 přihlášek k re-
gistraci ochranných známek a 85 000 k  registraci prů-
myslových vzorů. Stážistům nabízí tři možnosti získávání 
odborných zkušeností. Všechny probíhají v  sídle úřadu 
v Alicante.

 MÁtE nA VÝBěR:
 › Celoevropský stipendijní program Seal.
 › Stáže pro mladé profesionály.
 › Praxi pro mladé zaměstnance kanceláří průmyslového 

vlastnictví (Junior IP employees).

 MUSítE:

 › Bez ohledu na druh stáže, kam posíláte přihlášku, mít 
zdokumentovanou znalost jednoho z pěti jazyků (alespoň 
na úrovni B1) používaných v EUIPO (angličtina, němčina, 
francouzština, italština, španělština).

 › Pokud se ucházíte o stáž v rámci programu Seal, musíte být 
absolventem vysoké školy nebo univerzity, která s Úřadem 
Evropské unie pro duševní vlastnictví podepsala dohodu 
o spolupráci (Memorandum of Understanding).

 › Pokud se ucházíte o stáž v rámci programu Seal nebo 
o stáž určenou pro mladé profesionály, musíte se prokázat 
diplomem potvrzujícím absolvování vysokoškolského 
bakalářského studia.

 › Pokud se ucházíte o praxi pro mladé zaměstnance kanceláří 
průmyslového vlastnictví, musíte být zaměstnancem národní 
nebo mezinárodní kanceláře průmyslového vlastnictví nebo 

jiného veřejnoprávního orgánu, který se zabývá ochrannými 
známkami a projekty.

 › Pokud podáváte přihlášku na stáž určenou pro mladé 
profesionály, musíte absolvovat alespoň jeden z bezplatných 
on-line kurzů dostupných na e-learningové platformě EUIPO 
(EUIPO Academy Learning Portal Academy).

 nEMŮŽEtE:

 › Podat přihlášku do programu Seal a na stáž určenou pro 
mladé profesionály, pokud jste již absolvovali stáž nebo jste 
již pracovali v instituci nebo orgánu EU (nebo v kanceláři 
europoslance). Účast v mezinárodních programech, jako je 
Erasmus+, je uznávána jako bonus.

POMOCNÉ AGENTURY A ORGÁNY 
EVROPSKÉ UNIE

Úřad Evropské 
unie pro duševní 
vlastnictví
⟶ EUIPO.EUROPA.EU 
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 › U praxí určených pro mladé zaměstnance kanceláří
průmyslového vlastnictví zájemci o stáž předkládají svůj živo-
topis prostřednictvím kanceláře duševního vlastnictví ve své 
zemi nebo prostřednictvím mezinárodní kanceláře duševního 
vlastnictví, ve které pracují, dva měsíce před oficiálním zahá-
jením stáže (1. února a 1. září).

 dÉLKA tRVÁní:

 › Celoevropský stipendijní program Seal – 12 měsíců
 › Stáže určené pro mladé profesionály a Praxe pro mladé 

zaměstnance kanceláří průmyslového vlastnictví – 5 měsíců

 GRAntY:

 › Pro celoevropský stipendijní program Seal a na stáže určené 
pro mladé profesionály 1000 eur měsíčně.

 › Praxe určená pro mladé zaměstnance kanceláří 
průmyslového vlastnictví poskytuje 600 eur měsíčně.

 JAK POdAt PŘIHLÁšKU

 › Program Seal
 › Každá vysoká škola, která je členem Pan European Seal, 

předkládá seznam pěti uchazečů o stáž. Vybírání jsou ti 
nejlepší, celkem 100 absolventů z celé Evropy.

 › Stáže pro mladé profesionály
 › Přihlášku je nutné podat on-line, přiložit k ní životopis 

ve formátu Europass, motivační dopis, diplom prokazující 
absolvování vysokoškolského bakalářského studia a certifikát 
o absolvování kurzu EUIPO prostřednictvím e-learningové 
platformy.

Jak hledat informace o stážích na stránkách EU?

Není to vždycky jednoduché. I když se situace každým rokem 
zlepšuje, nalezení informací o stážích a praxích na webových 
stránkách některých institucí není vždy snadné. Kde je na-
jdete? Nejčastěji v sekci „O nás“ (About us) nebo v sekci vě-
nované práci v  dotyčné instituci či agentuře (Job vacancies, 
Working in…). 

Hledejte hesla Traineeship nebo Internship. Na  mnoha pod-
stránkách jsou uvedeny odkazy na soubory PDF s podrobně 
popsanými stážemi a často také odpovědi na nejčastěji kla-
dené otázky. Doporučujeme vám se s nimi seznámit předtím, 
než se rozhodnete podat přihlášku.
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Chcete se podílet na bezpečnosti v Evropě? Shromažďo-
vat informace, provádět kriminalistickou zpravodajskou 
činnost, přispívat k boji proti mezinárodní kyberkrimina-
litě a terorismu? Stáž v Evropském policejním úřadě je to 
pravé místo, kde se můžete vše naučit.

Evropský policejní úřad (Europol) zaujímá ústřední mís-
to v evropské bezpečnostní struktuře. Je to agentura EU 
pro prosazování práva, která poskytuje pomoc orgánům 
činným v trestním řízení v členských státech EU. Její sídlo 
se nachází v Haagu.

 MUSítE:

 › Být plnoletým občanem členského státu Evropské unie.
 › Mít vzdělání odpovídající ukončenému nebo trvajícímu 

univerzitnímu studiu nebo odborné vzdělání vhodné pro 
plnění úkolů Europolu.

 › Velmi dobře ovládat anglický jazyk a jeden další úřední jazyk 
EU.

 › Předložit potvrzení o beztrestnosti.

 LHŮtY PRO POdÁVÁní PŘIHLÁšEK

Nabídky stáží zveřejňuje Europol pravidelně na svých interneto-
vých stránkách. Každá stáž má vlastní kritéria a konečný termín. 
Jedna osoba může žádat pouze o  jednu stáž. Úřad kontaktuje 
pouze uchazeče vybrané do druhého kola náboru.

 JAKÝM ZPŮSOBEM POdAt PŘIHLÁšKU

Přihláška se podává výhradně prostřednictvím formuláře, který 
je k dispozici na internetových stránkách úřadu. Každá přihláška 
musí obsahovat životopis a motivační dopis.

 dÉLKA tRVÁní:

 › 3–6 měsíců (délka závisí na potřebách projektu)

POMOCNÉ AGENTURY A ORGÁNY 
EVROPSKÉ UNIE

Evropský 
policejní úřad
⟶ WWW.EUROPOL.EUROPA.EU 

 › 793 eur je měsíční odměna stážisty 
v Europolu. Úřad rovněž hradí cestovní 
výdaje do Haagu a po ukončení stáže.
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nízká mzda je jediný zápor
Rozhovor s Paulinou Kańskou, bývalou stážistkou 
a nyní zaměstnankyní Europolu 

 ⟶ Proč sis vybrala jako místo své stáže Europol?
Vždy jsem chtěla pracovat v instituci EU. Stáž se mi jevila jako 
správný první krok. Europol je obrovská instituce, která za-
městnává na 1000 osob, odborníky z různých oborů – od po-
čítačových grafiků až po policisty. Já jsem se dostala do od-
dělení ICT. Mé povinnosti zahrnovaly administrativní práce, 
vyjednávání s klienty, poradenství, veřejné zakázky, software.

 ⟶ Jak správně vyplnit přihlášku?
Zaprvé je nutné ověřit si, čím se zabývá instituce, do které po-
dáváme přihlášku. 

Zadruhé prokázat své znalosti o ní a ukázat, že máte doved-
nosti a vlastnosti užitečné pro danou pozici. Zatřetí prokázat 
se zkušenostmi. Užitečné jsou také jazykové znalosti. Před 
odjezdem do Europolu jsem byla na stáži v Evropské agen-
tuře pro kontrolu rybolovu ve Španělsku. Ovládám čtyři cizí 
jazyky. 

 ⟶ Je šest měsíců dosta-
tečně dlouhá doba 
pro uplatnění?
Po  šesti měsících člo-
věk cítí, že se právě 
dostal do rytmu. Je mi 
smutno, když pomy-
slím na  to, že musím 
už odjet. Na  druhou 
stranu, stážista dostá-
vá za práci asi 780 eur, 
což pro život v Haagu 
není zrovna moc pe-
něz. Jen pronájem pokoje stojí 450 eur, bez vnější podpory 
není možné za takovou částku přežít. Toto je pravděpodobně 
jediné negativum této stáže.

 ⟶ ty jsi ale našla způsob, jak začít víc vydělávat.
Ještě v průběhu stáže jsem si podala žádost o práci v Europo-
lu. Stáž nikterak nezvýhodňuje uchazeče o zaměstnání. Podat 
žádost mohl kdokoliv, oznámení bylo zveřejněno na interne-
tových stránkách. Do náborového procesu jsem vložila hodně 
úsilí a měla jsem velké štěstí – dostala jsem práci ve stejném 
oddělení, kde jsem absolvovala stáž.

 ⟶ neodradila tě stáž od  práce v  hierarchicky uspořádané 
instituci EU?
Rozhodně ne. Navíc jsem si uvědomila, kolik operací prová-
dí taková instituce, aby nám zajistila bezpečnost v  Evropě 
– zejména teď, kdy jsou největšími výzvami kyberkriminalita 
a terorismus. Pokud jde o hierarchii, tak ta samozřejmě exi-
stuje, ale nemám pocit, že by někoho traumatizovala. Pracu-
jete v mezinárodním prostředí s lidmi otevřenými kontaktům 
s ostatními. Nikdo neukazuje svou moc nad ostatními. Taková 
pracovní kultura se mi líbí.

nikdo neukazuje svou 
moc nad ostatními. 
taková pracovní 
kultura se mi líbí.
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Počet placených stážistů, které přijímá úřad Evropské-
ho inspektora ochrany údajů (EIOÚ), činí přibližně pěti-
nu zaměstnanců pracujících na plný úvazek. Pokud úřad 
zaměstnává zhruba 60 lidí, kolik tedy přijímá stážistů? 
Není tucet docela dost na takhle malou agenturu? A ješ-
tě je k tomu třeba připočíst praktikanty. Jedni i druzí mají 
možnost získat praktické znalosti o tom, jak se Evropská 
unie stará o soukromí svých občanů.

Instituce a orgány Evropské unie používají osobní údaje 
občanů EU, ať už v elektronické, písemné, nebo vizuální 
podobě. Jinak by nemohly plnit své povinnosti. O to, aby 
vše probíhalo v souladu s právem na soukromí a ochranu 
údajů, se stará nezávislý dozorčí orgán Evropské unie – 
Evropský inspektor ochrany údajů, jehož úřad sídlí v Bru-
selu.

 MÁtE nA VÝBěR:

 › Placené stáže.
 › Neplacené praxe.

Placené stáže

 MUSítE:

 › Být občanem členské země EU.
 › Mít ukončené bakalářské studium.
 › Mít vzdělání související s ochranou údajů.
 › Dobře ovládat angličtinu nebo francouzštinu.
 › Plynně ovládat další úřední jazyk EU.

 nEMŮŽEtE:

 › Podávat přihlášku, pokud jste byli na stáži nebo pracovali 
v orgánu nebo evropské instituci déle než 6 týdnů.

 JAKÝM ZPŮSOBEM POdAt PŘIHLÁšKU

 › Přihlášku (formulář zpracovaný v MS Word!), motivační 
dopis a životopis (v angličtině nebo ve francouzštině) 
odešlete na e-mailovou adresu: stage@edps.europa.eu. 
K přihlášce připojte reference dvou osob. Úplnou 
dokumentaci (diplomy, certifikáty a podobně) zasílají pouze 
uchazeči, kteří postoupí do druhého kola.

 tERMínY PRO POdÁní PŘIHLÁšEK:

 › od 1. září do 1. října – pro stáže začínající v březnu 
následujícího roku

 › 12 stážistů přijímá ročně úřad EIOÚ.
 › 950 eur je měsíční stipendium pro stážisty, zdravotně 

postižené osoby mohou žádat o dodatečnou podporu ve výši 
poloviny základního stipendia. 

 › V závislosti na rozpočtových možnostech úřadu inspektora 
mohou stážisté požádat o proplácení cestovních výdajů.

POMOCNÉ AGENTURY A ORGÁNY 
EVROPSKÉ UNIE

Evropský  
inspektor  
ochrany údajů
⟶ WWW.EUROPOL.EUROPA.EU 
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 dÉLKA tRVÁní:

 › 1–5 měsíců

 JAKÝM ZPŮSOBEM POdAt PŘIHLÁšKU

 › Přihlášku je nutné zaslat na e-mailovou adresu 
stage@edps.europa.eu. Musí obsahovat oficiální formulář 
přihlášky vyplněný v angličtině nebo francouzštině, 
životopis, motivační dopis a potvrzení univerzity osvědčující 
nezbytnost absolvování povinné stáže (student) nebo 
provedení výzkumu (doktorand).

neplacená praxe

 MUSítE:

 › Být občanem členské země EU.
 › Velmi dobře ovládat angličtinu nebo francouzštinu.
 › Mluvit plynně dalším úředním jazykem EU.
 › Být studentem třetího ročníku oboru, jehož nedílnou součástí 

je praxe, nebo
 › Být doktorandem, který provádí výzkum pro potřeby své 

diplomové práce, nebo
 › Být žadatelem o zaměstnání, kde přijetí je podmíněno 

dřívějším absolvováním stáže, nebo
 › Být osobou, která by vzhledem ke své minulosti, odborné 

praxi nebo zájmům chtěla absolvovat stáž v oblasti, kterou se 
zabývá EIOÚ.

EIOÚ chrání naše 
soukromí
Rozhovor se stážisty Stefanem Leuccim z  Itálie 
a Eikem Gräfem z Německa

 ⟶ Proč jste zvolil stáž v EIOÚ?
STEFANO: Protože je to nejlepší místo, kde mohu spojit své 
profesní dovednosti – specializuji se na ochranu soukromí – 
s mým proevropským postojem.

 ⟶ Byl proces podávání přihlášky obtížný?
STEFANO: Samotný proces podávání přihlášky ne. Obtížná 
byla příprava spočívající ve zlepšení dovedností potřebných 
k přijetí na stáž.

 ⟶ Co bylo během stáže nejzajímavější?
STEFANO: Účastnit se jednání skupiny WP29 (Pracovní 
skupina pro ochranu fyzických osob v souvislosti se zpra-
cováním osobních údajů) a všech rozhodovacích procesů.

 ⟶ Co jsi dělal mimo práci?
STEFANO: Věnoval jsem hodně času účasti na akcích v Ev-
ropském parlamentu a  Evropské komisi. Navazoval jsem 
kontakty a setkával se s dalšími stážisty.

 ⟶ Proč sis zvolil stáž v EIOÚ?
EIKE: EIOÚ působí ve  veřejném zájmu. Věřím, že způsob, 
jakým zvládáme výzvy spojené se soukromím a ochranou 
údajů, bude ovlivňovat naší společnost v digitální éře.

 ⟶ Čím ses zabýval během stáže?
EIKE: Analyzoval jsem přijaté změny Evropské rady a  Ev-
ropského parlamentu k legislativním návrhům Evropské ko-
mise. Zabýval jsem se judikaturou v oblasti ochrany údajů, 
účastnil jsem se událostí, vypracovával zprávy.

 ⟶ Jak ovlivnila stáž tvou profesní dráhu?
EIKE: Se svým současným zaměstnavatelem jsem spolu-
pracoval ještě před stáží, ale zkušenosti a vědomosti, které 
jsem získal v EDPS, jsou pro mou práci velmi užitečné, do-
konce i nyní, více než dva roky po absolvování stáže.

62 63



Na řadě je železnice, konkrétně Evropská železniční agen-
tura (ERA). Tato instituce se stará o bezpečnost a pod-
poruje integraci evropských vlakových systémů. Má sídlo 
v zemi, kde jsou vlaky v Evropě nejrychlejší, ve Francii, 
konkrétně ve městě Valenciennes.

Na stáže v ERA jsou v první řadě přijímáni uchazeči, kteří 
dosud nebyli ve styku s institucemi a agenturami EU.

 MÁtE nA VÝBěR:

 › Běžné stáže.
 › Studentské praxe.

Standardní stáže

Jsou rozděleny do tří typů:
 › Stáže pro absolventy (placené).
 › Stáže pro studenty, kteří píší diplomovou práci (placené).
 › Stáže pro zaměstnance (neplacené) – jsou určeny 

k pochopení specifik práce v ERA, hlavně pro osoby pracující 
v institucích, které s agenturou spolupracují.

 MUSítE:

 › Mít dokončeno alespoň bakalářské studium.

 › Ovládat velmi dobře dva úřední jazyky EU, včetně angličtiny.

 dÉLKA tRVÁní:

 › 3–5 měsíců

 tERMínY

 › Začátek stáží je 1. března a 1. října.

 › Formulář přihlášky je zveřejňován na internetových 
stránkách agentury obvykle v první polovině prosince a je 
k dispozici asi měsíc.

Studentská praxe

 MUSítE:

 › Mít ve studijním programu požadavek na absolvování stáže.
 › Být studentem (žákem) po celou dobu stáže.

 dÉLKA tRVÁní:

 › do 2 měsíců

 JAK POdAt PŘIHLÁšKU

 › Žádost – v angličtině nebo francouzštině – posílejte e-mailem 
na adresu traineeships@era.europa.eu. Přihláška musí 
obsahovat životopis ve formátu Europass a motivační dopis.

 tERMínY PRO POdÁVÁní PŘIHLÁšEK

 › Přihlášky lze podávat po celý rok.

 › 1200 eur je měsíční stipendium stážisty v ERA. Agentura 
rovněž proplácí cestovné.

 › 300 eur je maximální částka financování nákladů na bydlení 
pro stážisty, kteří píší diplomovou práci.

POMOCNÉ AGENTURY A ORGÁNY 
EVROPSKÉ UNIE

Evropská železniční 
agentura
⟶ WWW.ERA.EUROPA.EU
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Chcete získat zkušenosti v agentuře EU, která se zabývá 
bojem proti organizovanému zločinu v unii? Pak si nej-
prve zajistěte prostředky na živobytí. Evropská jednotka 
pro soudní spolupráci má ve své nabídce pouze neplace-
né praxe. 

Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust) je 
jednou ze tří – vedle Europolu a  Olafu – agentur EU, 
která koordinuje práci úředníků všech členských států. 
Praxe, které nabízí Eurojust, jsou určeny pouze osobám, 
jejichž vzdělání nebo profesní zkušenosti souvisí s insti-
tucemi EU, zejména pak s úkoly Eurojustu.

 MOŽnOStI VÝBěRU

 › Eurojust nabízí pouze neplacené praxe – na plný nebo 
částečný úvazek.

 dÉLKA tRVÁní:

 › 3–6 měsíců

 MUSítE:

 › Být občanem jedné z členských nebo kandidátských zemí EU.
 › Být starší 18 let.
 › Mít ukončené studium nebo být v průběhu vzdělávání, 

které odpovídá vysokoškolskému studiu nebo odbornému 
vzdělávání souvisejícímu s rozsahem činností Eurojustu, 
nebo

 › Mít profesní zkušenosti ovlivňující zlepšení kvality stáže.
 › Ovládat anglický jazyk alespoň na úrovni B2.

 nEMŮŽEtE:

 › Během praxe vykonávat jinou výdělečnou činnost, která by 
mohla nepříznivě ovlivnit vaše povinnosti v rámci praxe.

 LHŮtA PRO POdÁní PŘIHLÁšEK:

 › Neexistují žádné konkrétní termíny. Přihlášky lze předkládat 
po celý rok.

 JAKÝM ZPŮSOBEM POdAt PŘIHLÁšKU

 › Je zbytečné hledat nabídky praxe na internetových stránkách 
Eurojustu. Praktikanti jsou přijímání podle potřeby 
a možností národních úřadů a správních jednotek. Vyplňte 
formulář přihlášky, který je k dispozici na internetových 
stránkách Eurojustu, a zašlete jej na adresu internship@
eurojust.europa.eu. Kvalifikační předpoklady kandidátů 
se hodnotí na základě odborných zkušeností, vzdělání 
a schopností. Nejlepší kandidáti jsou pozváni k přijímacímu 
pohovoru, který provádí zaměstnanci úřadů projevujících 
zájem o přijetí praktikanta.

POMOCNÉ AGENTURY A ORGÁNY 
EVROPSKÉ UNIE

Evropská jednotka 
pro soudní 
spolupráci
⟶ WWW.EUROJUST.EUROPA.EU

 › Stáže v Eurojustu jsou neplacené – to 
už víte. Takže byste ještě měli vědět, že 
jednotka nehradí ani cestovní výdaje, 
pojištění a ubytování.
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Young professionals – takto pojmenovala svou nabídku 
praxí Evropská agentura pro bezpečnost potravin. Náplň 
stáží je různorodá: výzkum, administrativa i komunikace. 
Jsou zde nabídky pro biology, dietetiky, veterináře, che-
miky, právníky, účetní, programátory, HR a  PR zaměst-
nance nebo redaktory. Úřad má také speciální nabídku 
pro výzkumné pracovníky.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) je porad-
ním orgánem EU. Vydává stanoviska a odborné posudky, 
hodnotí rizika a nebezpečí, analyzuje údaje týkající se vý-
roby potravin. Pro ty, kdo mají zájem získat zkušeností 
v této oblasti, má dvě nabídky.

 MÁtE nA VÝBěR:

 › Placené stáže.
 › Studijní pobyty.

Placené stáže 

 MUSítE:

 › Být absolventem minimálně prvního stupně vysokoškolského 
vzdělání.

 › Velmi dobře ovládat anglický jazyk (minimálně úroveň B2).

 nEMŮŽEtE:

 › Podat přihlášku, pokud jste již byli na stáží nebo pracovali 
v EFSA déle než 6 týdnů.

 dÉLKA tRVÁní:

 › 5–12 měsíců

 tERMínY:

 › podání přihlášky: 31. července (v roce 2017)
 › zahájení: 1. listopadu a 1. února (2017 a 2018)

 JAKÝM ZPŮSOBEM POdAt PŘIHLÁšKU

 › Agentura zveřejňuje všechny nabídky na své náborové 
platformě. Před odesláním přihlášky je nutné se zaregistrovat 
a vyplnit profil. S uchazeči zařazenými na užší seznam jsou 
prováděny pohovory po telefonu nebo přes Skype.

Studijní pobyty

 › Placené stáže nejsou jedinou možností, jak se seznámit 
s EFSA. Úřad také studentům, absolventům a doktorandům 
nabízí studijní pobyty, jejichž předmětem jsou výzkumné 
projekty. Pobyty jsou v délce od 1 do 12 měsíců a doktorandi 
se jich mohou zúčastnit dvakrát.

POMOCNÉ AGENTURY A ORGÁNY 
EVROPSKÉ UNIE

Evropský úřad 
pro bezpečnost 
potravin
⟶ WWW.EFSA.EUROPA.EU

 › 1100 eur je měsíční odměna pro stážisty v EFSA.
 › 2500–3000 uchazečů každoročně podává 

přihlášky na stáže v EFSA.
 › 60–70 lidí je přijato.
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Zaměstnávají agentury a  instituce EU vždy ty nejlepší 
kandidáty? Ne vždy. Existují dvě kritéria, která se ne-
vejdou do  definice těch věcných: prvním je zachování 
geografické rovnováhy a druhým pak přijímání přibližně 
stejného počtu zástupců obou pohlaví, čili zachování 
takzvané gender balance. Nejde o jediný důkaz toho, jak 
vážně Evropská unie přistupuje k otázkám souvisejícím 
se vším, co zahrnuje pojem gender. Ještě zřetelnějším 
důkazem je existence Evropského institutu pro rovnost 
žen a mužů.

Rovnost žen a mužů je základní hodnotou Evropské unie. 
Na to, aby se zajistilo, že se odráží ve skutečnosti, dohlíží 
Evropský institut pro rovnost žen a  mužů (EIGE). Čím 
se zabývá? Provádí výzkumy, shromažďuje statistické 
údaje, dokumentuje případy násilí založeného na pohla-
ví a  provádí informační činnost, tedy vydává publikace 
a organizuje různá setkání. EIGE, která sídlí ve Vilniusu, 
je jednou z menších agentur EU, zaměstnává pět desítek 
lidí (včetně stážistů). 

 MOŽnOStI VÝBěRU:

EIGE nabízí jeden typ placených stáží. Všechny nabídky jsou prů-
běžně zveřejňovány na internetových stránkách institutu. Každá 
nabídka má vlastní kritéria, požadavky i  lhůty. Přihlášky, které 
byly odeslány po datu určeném pro nábor, nejsou projednávány. 

 dÉLKA tRVÁní:

 › 6 měsíců, s možností prodloužení o dalších 5 měsíců 

 › 750 eur měsíčně obdrží stážista v EIGE

Kodex euroúředníka

Evropané mají právo na  dobrou správu – podle tohoto 
ustanovení zpracoval Evropský veřejný ochránce práv Ev-
ropský kodex řádné správní praxe. Jako praktikant nebo 
stážista v  instituci EU budete mít povinnost dodržovat 
její etické standardy a pět níže uvedených zásad, které by 
měli dodržovat úředníci EU:
 › Závazek vůči Evropské unii a jejím občanům.
 › Etický rozměr.
 › Objektivnost.
 › Úcta k ostatním.
 › Transparentnost.

Kodex byl schválen Evropským parlamentem v roce 2001. 
Nejedná se sice o právně závazný dokument, jeho pravidla 
jsou stejně jako v kodexu pirátů (zejména těch z Karibiku) 
spíš pokyny, ale může se na ně odvolávat například Evrop-
ský veřejný ochránce práv při řešení sporů mezi občany 
a úřady EU.

POMOCNÉ AGENTURY A ORGÁNY 
EVROPSKÉ UNIE

Evropský institut 
pro rovnost žen 
a mužů
⟶ EIGE.EUROPA.EU
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Název je téměř stejně složitý jako samotná jaderná re-
akce. Ale zkratka – F4E – to už je pravděpodobně výtvor 
nějakého copywritera (stážisty?). Avšak pro fanoušky 
jaderné energie se více než samotný název počítá to, že 
díky stáži v agentuře se budou moci podílet na jednom 
z nejdražších výzkumných programů na světě a strávit 
několik měsíců ve španělském Katalánsku.

Evropský společný podnik pro ITER a rozvoj energie z ja-
derné syntézy (jaderná fúze) zastupuje Evropskou unii 
v  největším vědeckém partnerském projektu na  světě, 
kterého se účastní USA, Čína, Rusko nebo Japonsko. 
Jeho cílem je vybudovat experimentální termonukleární 
reaktor (ITER). Tato organizace sídlí v Barceloně, ale mů-
žete se také dostat na stáž do jejích poboček ve středis-
ku  Cadarache ve Francii a v Garchingu v Německu.

 MUSítE:

 › Být občanem členského státu EU nebo Švýcarska.
 › Mít ukončené alespoň bakalářské studium, a to nejdéle tři 

roky před podáním žádosti.
 › Velice dobře ovládat anglický jazyk.

 nEMŮŽEtE:

 › Podat přihlášku, pokud jste již absolvovali stáž nebo 
pracovali v jakékoliv instituci nebo orgánu EU.

 JAKÝM ZPŮSOBEM POdAt PŘIHLÁšKU

Všechny nabídky stáží jsou zveřejňovány na internetových strán-
kách F4E. Jejich náplň je různorodá: od úzce související s činností 
organizace (plazmová fyzika, jaderné inženýrství), až po obecněj-
ší (právo, HR). Vyskytují se zde také občas nabídky pro finanční-
ky, zásobovače a odborníky na komunikaci.

 dÉLKA tRVÁní:

 › 4–9 měsíců, s možností prodloužení o další 2 měsíce. Stáže 
začínají v říjnu.

POMOCNÉ AGENTURY A ORGÁNY 
EVROPSKÉ UNIE

Společný evropský 
podnik pro ItER a rozvoj 
energie z jaderné syntézy
⟶ FORENERGY.EUROPA.EU

 › 1000 eur je měsíční odměna 
stážisty v F4E. Jsou mu také 
proplaceny cestovní výdaje.

 › 10–15 stážistů ročně F4E 
zaměstnává.
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Geoprostorový průzkum, analýza kritické infrastruktu-
ry, plánování pro nepředvídané události – pokud víte, co 
se za  těmito pojmy skrývá, měli byste vážně uvažovat 
o možnosti vycestovat na stáž v Satelitním středisku Ev-
ropské unie (EUSC).

Satelitní středisko Evropské unie podporuje rozhodovací 
procesy a činnosti prováděné v rámci společné zahranič-
ní a obranné politiky EU. Zpracovává a analyzuje data ze 
satelitních a  leteckých snímků. Na  jejich základě varuje 
před krizemi, analyzuje vojenský potenciál, zbraně hro-
madného ničení, podporuje humanitární mise. Poskytu-
je služby členským státům, agenturám a  institucím EU 
a největším mezinárodním organizacím. 

EUSC sídlí ve Španělsku, v obci Torrejón de Ardoz neda-
leko Madridu.

 MOŽnOStI VÝBěRU

 › EUSC nabízí jeden typ placených stáží.

 MUSítE:

 › Být občanem země, která patří do Evropské unie nebo státu, 
který uzavřel zvláštní dohodu s EUSC.

 › Mít alespoň ukončené bakalářské studium.
 › Ovládat anglický jazyk na úrovni B2 nebo vyšší.

 JAKÝM ZPŮSOBEM POdAt PŘIHLÁšKU

Všechny nabídky stáží jsou zveřejňovány na internetových strán-
kách střediska, na stejném místě jako nabídky pracovních míst 
(vacancies). Jejich počet závisí na poptávce po stážistech a roz-
počtových možnostech střediska. Přihlášku podáváte výhradně 
prostřednictvím platformy pro e-nábor. K přihláškám zaslaným 
jiným způsobem se nepřihlíží. Pokud jste úspěšně absolvovali 
první fázi, obdržíte pozvánku k přijímacímu pohovoru.

 dÉLKA tRVÁní:

 › 2–6 měsíců, stáž může být prodloužena na 12 měsíců

POMOCNÉ AGENTURY A ORGÁNY 
EVROPSKÉ UNIE

Satelitní středisko 
Evropské unie
⟶ WWW.SATCEN.EUROPA.EU

 › 1000 eur je maximální částka, 
kterou může měsíčně získat 
stážista ve středisku.
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Bezpečnost vnějších hranic EU je v poslední době aktuál-
ním tématem. Touto otázkou se zabývá Evropská agen-
tura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex), která sídlí 
ve Varšavě.

Frontex pomáhá zemím Schengenu spravovat jejich 
vnější hranice. Technicky a věcně podporuje pohraniční 
služby členských států a usiluje o harmonizaci hraničních 
kontrol v EU.

 MUSítE:

 › Být občanem členského státu EU nebo státu Schengenského 
prostoru volného pohybu.

 › Mít ukončené alespoň bakalářské studium nebo tři roky 
vysokoškolského vzdělávání v oboru souvisejícím s úkoly, 
které plní Frontex.

 › Ovládat anglický jazyk alespoň na úrovni B2.
 › Být schopen předložit reference o své povaze a osobnosti.

 nEMŮŽEtE:

 › Podat žádost, pokud jste byli na stáží nebo pracovali 
v kterékoli instituci, agentuře, delegaci nebo instituci EU 
(ve výjimečných případech tato podmínka neplatí).

 JAKÝM ZPŮSOBEM POdAt PŘIHLÁšKU

 › Nabídky stáží jsou zveřejňovány na internetových stránkách 
Frontexu. Jejich počet závisí na poptávce a rozpočtových 
možnostech agentury. K vyplněnému formuláři žádosti 
(nachází se na stránce agentury) přiložte životopis 
ve formátu Europass. Podepsaný formulář odešlete 

ve formátu PDF na adresu traineeships@frontex.europa.eu. 
Uchazeče vybrané v první fázi může agentura požádat 
o hovor po telefonu nebo přes Skype.

 dÉLKA tRVÁní:

 › 3–12 měsíců (bez možnosti prodloužení). Stáže začínají 
1. nebo 16. den v měsíci.

 › 720 eur dostávali stážisté ve Frontexu v roce 2017. Agentura 
jim také proplácela cestovní výdaje.

POMOCNÉ AGENTURY A ORGÁNY 
EVROPSKÉ UNIE

Evropská agentura 
pro pohraniční 
a pobřežní stráž
⟶ FRONTEX.EUROPA.EU
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Když vezmeme v  potaz standardy EU, pak dospějeme 
ke zjištění, že o stáž v Evropské agentuře pro chemické 
látky se uchází mimořádně málo stážistů. Je to proto, že 
se její sídlo nachází v zemi, kde je zima a rychle se stmí-
vá?

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA), která síd-
lí v Helsinkách, usiluje o zajištění bezpečného používání 
chemikálií. Zabývá se implementací právních předpisů 
EU v oblasti chemických látek a přispívá tak ke zlepšení 
zdraví a ochrany životního prostředí. Stáže v ECHA zahr-
nují oblasti jako je chemie, toxikologie, biologie, ochrana 
životního prostředí nebo environmentální technologie. 
Na administrativní práce jsou vyhledávání právníci, spe-
cialisté na komunikaci, finance, zaměstnanci HR a ICT.

 MÁtE nA VÝBěR:

 › ECHA nabízí placené stáže.

 MUSítE:

 › Ovládat dobře anglický jazyk.
 › Mít vysokoškolské vzdělání, nebo
 › Vykonávat profesní činnost v oborech souvisejících 

s platnými právními předpisy v oblasti chemických látek, 
nebo

 › Být studentem oborů souvisejících s činností ECHA, jejichž 
nedílnou součástí studijního programu je stáž nebo praxe, 
nebo

 › Být žákem školy, jejíž nedílnou součástí programu výuky je 
stáž nebo praxe.

 nEMŮŽEtE:

 › Podat přihlášku, pokud jste byli na stáži nebo pracovali 
v instituci nebo orgánu EU déle než 8 týdnů.

 JAKÝM ZPŮSOBEM POdAt PŘIHLÁšKU

 › Nabídky stáží jsou pravidelně zveřejňovány na internetových 
stránkách agentury. Přihlášky se podávají online. Se zájemci 
vybranými v prvním kole jsou prováděny přijímací pohovory, 
telefonické nebo osobní. Stáže začínají obvykle 1. března 
nebo 1. září.

 dÉLKA tRVÁní:

 › 3–6 měsíců (bez možnosti prodloužení)

POMOCNÉ AGENTURY A ORGÁNY 
EVROPSKÉ UNIE

Evropská agentura 
pro chemické látky
⟶ ECHA.EUROPA.EU

 › 1300 eur je měsíční plat stážisty 
v ECHA.

 › 20 stážistů přijímá ECHA ročně.
 › 40–50 lidí podává žádost.
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Přijímáme stážisty bez 
zkušeností
Rozhovor s Annou Kieniewicz, která provádí ná-
bor stážistů do  Evropské agentury pro chemické 
látky

 ⟶ Jaký je profil uchazeče požadovaný Evropskou agentu-
ru pro chemikálie?
Provádíme nábor dvakrát ročně do 20 oddělení. Na  jedno 
oddělení připadá jeden stážista ročně, ale ne vždy obsa-
zujeme všechna místa – to závisí na potřebách vedoucích 
oddělení. Uchazeči mohou usilovat o stáž nejen v odděle-
ních, kde se vyžaduje chemické vzdělání, ale také v  tisko-
vém, právním, IT a  mzdovém oddělení. Jinými místy jsou: 
registrace chemických látek, klasifikace, biocidy, toxikologie. 
Pracujeme v anglickém jazyce. 

 ⟶ dozví se stážista vše o svých povinnostech ještě před 
příjezdem?
Uchazeči vědí přesně, co mohou očekávat. Nebudou ničím 
překvapení, protože o  všem je informujeme v  oznámení. 
Sami ostatně považují stáž v instituci EU za prestižní záleži-
tost, a proto si informace získávají sami.

 ⟶ Kolik obvykle je podáváno přihlášek? 
Zhruba 40 až 50. Přijímáme také uchazeče ze zemí mimo 
Evropskou unii. To je velmi málo na instituci EU. Myslím, že 
svou roli hraje naše umístění. Finsko je vnímáno jako stu-
dená země, kde je velmi brzy tma, což by mohlo být spo-
jováno s depresí. Podle mě to není až tak hrozné. Celkově 
možná přicházíme 
o  dvě hodiny denní-
ho světla – ráno, kdy 
se později rozednívá, 
a  odpoledne – kdy 
slunce zapadá o  ho-
dinu dříve.

 ⟶ Jsou zde i  klady. 
Můžete si důkladně 
prohlédnout kaž-
dou žádost.

Ano. Žádná neunikne mé pozornosti. 

 ⟶ Mají zkušenosti velký význam ve výběrovém procesu?
Ne. Obvykle přijímáme lidi bez zkušeností. Často jsou to lidé, 
kteří přicházejí hned po studiích. Počítá se tedy hlavně vzdě-
lání.

 ⟶ V mnoha institucích EU má každý stážista svého mento-
ra. Je to také případ ECHA?
Ano. Kromě toho organizujeme seznamovací setkání všech 
stážistů, kde se všichni mohou dozvědět, co dělají kolegové 
v jiných odděleních.

 ⟶ Stačí 1350 eur na živobytí v Helsinkách?
Myslím, že ano, pokud si nepronajmete celý byt jen pro sebe. 
Pronájem pokoje stojí kolem 400 eur. To, co zbývá, postačí 
v pohodě na živobytí. Uchazeči vědí přesně, co mohou očeká-
vat. Nebudou ničím překvapení, protože o všem je informu-
jeme v oznámení. A po příjezdu organizujeme seznamovací 
setkání všech stážistů, kde se všichni mohou dozvědět, co 
dělají kolegové v jiných odděleních.

Uchazeči vědí přesně, 
co mohou očekávat. 
O všem je informuje-
me v oznámení.
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NATO potřebuje vaše dovednosti – takovým sloganem 
vybízí Severoatlantická aliance k  účasti na  programu 
stáží. Jaké dovednosti NATO potřebuje? Ukazuje se, že 
nejen ty, které souvisejí s obranou a vojenskou oblastí.

Ústředí NATO se nachází v Bruselu, ale stáže se konají 
také v pobočkách a agenturách aliance. Přihlášky mohou 
podávat politologové, studenti obrany, finančníci, stejně 
jako počítačoví grafici, knihovníci nebo odborníci na říze-
ní lidských zdrojů.

 MÁtE nA VÝBěR:

 › Program stáže financovaný NATO (NATO-funded Internship 
Programme).

 › Grantový program stáže (GRANT-funded Internship 
Programme).

Program stáže financovaný nato

 MUSítE:

 › Dosáhnout minimálního věku 21 let.
 › Být občanem státu, který patří do NATO.
 › Mít alespoň ukončené 2 roky studia a studovat ve třetím 

ročníku, nebo být absolventem, který absolvoval studium 
v období 12 měsíců před podáním žádosti.

 › Ovládat velmi dobře anglický nebo francouzský jazyk.

 JAKÝM ZPŮSOBEM POdAt PŘIHLÁšKU

 › Nábor trvá několik měsíců a začíná rok až rok a půl před 
začátkem stáže. Lhůta pro podání přihlášek trvá od dubna 
do července, ale stojí za to si to prověřit na webové stránce 
NATO. V roce 2017 byly přihlášky přijímány od 13. března 

do 18. dubna, a to na stáže začínající v březnu nebo 
v září 2018! Přihlášky se podávají online prostřednictvím 
náborového formuláře.

 dÉLKA tRVÁní:

 › 6 měsíců

Grantový program stáží

Požadavky a pravidla náboru v Grantovém programu stáží jsou 
většinou stejné jako v případě stáží financovaných NATO. Existují 
jen dva rozdíly: 
 › Stáž platí odesílající instituce, například vysoká škola. 
 › Přihlášky lze podávat po celý rok.

MEZINÁRODNÍ INSTITUCE

Severoatlantická 
aliance
⟶ WWW.NATO.INT

 › 800 eur je hrubá měsíční odměna stážistů 
v NATO. Jsou jím také proplaceny cestovní 
výdaje až do výše 1200 eur.

 › 3500 uchazečů o stáž si podalo přihlášky 
v NATO v roce 2017.

 › 130 jich bylo přijato.
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nato je přátelským 
místem
Rozhovor s  Justinem Mohnem z  USA a  Beatou 
Kopek z Polska, stážisty v NATO 

 ⟶ Jak jste se na stáž v nAtO dostali?
BEATA: Jsem vystudovaný informatik. O stáži v NATO jsem 
se dozvěděla v kariérní kanceláři na vysoké škole. Byla jsem 
v posledním ročníku magisterského studia a hledala místo, 
kde bych se mohla uchytit. Nabídka vypadala zajímavě, byť 
poněkud abstraktně. Rozhodla jsem se, že to zkusím.

JUSTIN: Pracoval jsem v nevládní organizaci a chtěl jsem jít 
ještě o krok dál: poznat jednu z největších obranných or-
ganizací.

 ⟶ Byl proces podávání přihlášky obtížný?
BEATA: Nebyl obtížný, ale časově náročný. Od podání při-
hlášky do zahájení stáže uplynul více než rok. Musela jsem 
mimo jiné získat bezpečnostní certifikát NATO a  národní 
bezpečnostní prověrku.

JUSTIN: Pro mě byl 
specifický, namá-
havý a  tajemný. 
Do  dnešního dne 
nejsem schopen 
určit klíč pro výběr 
kandidátů. Je mi 28 
let a  mám šest let 
zkušeností v  oblasti 
obrany a kolegyni je 
22 let a je to její první 
zkušenost jako stá-
žistky. Podával jsem 
přihlášku dvakrát.

 ⟶ Jaké jsou vaše povinnosti?
BEATA: Pracuji v  oddělení standardizace, jehož účelem je 
udržení odpovídající úrovně interoperability v rámci aliance. 

Zabývám se řízením dokumentace a  IT. Úkoly, které dostá-
vám, jsou slučitelné s mým vzděláním a zkušenostmi.

JUSTIN: Poskytuji podporu činnosti oddělení Defense In-
vestment Division for the Policy, Plans and Partnerships Divi-
sion. Účastním se schůzek, píšu zprávy a poznámky a sezna-
muji se s výzkumy týkajícími se obrany.

 ⟶ Co jste se dosud naučili?
BEATA: Pozornosti při realizaci úkolů, organizování času, 
vztahů s ostatními zaměstnanci. Také pohled na Evropu z jiné 
perspektivy.

JUSTIN: Obeznámil jsem se se základy, na nichž je postavena 
veškerá mezinárodní spolupráce v NATO. Vím, jaké typy stra-
tegií, dovednosti a operace jsou zapotřebí k dosažení konsen-
su při rozhodování.

 ⟶ Je stipendium dostačující?
BEATA: Pokud hospodaříte dobře, stačí to na přežití. Stipen-
dia by však měla být vyšší.

JUSTIN: Pro mě ne. Utratím víc, než vydělávám.

 ⟶ Co je nejvíce stresující?
BEATA: Stres jsem pociťovala jen první den. Rychle jsem zjis-
tila, že je to velmi přátelské místo. Stážisté a zaměstnanci vy-
tvářejí velmi příznivé prostředí.

JUSTIN: Proměnlivé pracovní tempo. Jednou je rychlé, jindy 
zase klidné. Dal bych přednost jednomu, nebo druhému.

 ⟶ Co byste řekli lidem, kteří se rozhodují, zda podat přihláš-
ku?
BEATA: Stáž v NATO je příležitost k profesnímu a osobnímu 
rozvoji. Nevzdávejte podání přihlášky jen kvůli obavám z vel-
ké konkurence.

JUSTIN: Podejte přihlášku, ale pouvažujte, ve kterém odděle-
ní chcete pracovat. Pozoruji kolegy a kolegyně, kteří se trá-
pí, protože pracují v odděleních, o nichž měli zcela odlišnou 
představu. Nezjistili si totiž vše před podáním přihlášky.

Stáž v nAtO je příle-
žitost k profesnímu 
a osobnímu rozvoji. 
nevzdávejte podání 
přihlášky jen kvůli 
obavám z velké kon-
kurence. 
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Stáže v Radě Evropy jsou neplacené – to je špatná zprá-
va. A ta dobrá zpráva? Můžete je absolvovat na tak od-
lehlých místech jako jsou Rabat, Baku a Tbilisi. Dáváte 
přednost EU? Co říkáte na Benátky?

Velmi působivý je nejen zeměpisný rozsah stáží, ale i ten 
tematický. Stážisté provádějí výzkumy, připravují kon-
cepty zpráv a  protokolů a  aktualizují webové stránky. 
Činnost a strukturu rady poznávají zevrubně během spe-
ciálního úvodního kurzu. Mohou se také zúčastnit před-
nášek, schůzí Parlamentního shromáždění Rady Evropy 
a dalších schůzí.

 MUSítE:

 › Být občanem členských států Rady Evropy.
 › Ovládat anglický nebo francouzský jazyk, a nejlépe oba dva.
 › Mít vysokoškolské vzdělání alespoň na úrovni bakaláře.
 › Znát specifika fungování, rozsah prací a činností Rady 

Evropy.

 JAKÝM ZPŮSOBEM POdAt PŘIHLÁšKU

Prostřednictvím online formuláře v  anglickém nebo francouz-
ském jazyce. Není nutné připojovat žádné dokumenty (jako třeba 
doporučení). Kromě Štrasburku můžete požádat o stáž v jedné 
ze 17 kanceláří Rady Evropy. Výběr musíte odůvodnit v motivač-
ním dopise.

 dÉLKA tRVÁní:

 › 8 týdnů – 5 měsíců

Na 800 eur Rada Evropy odhaduje měsíční náklady na živobytí 
ve  Štrasburku, tuto částku musíte získat sami; 80 procent ná-
kladů na  léčbu kryje zdravotní pojištění Rady Evropy nabízené 
stážistům.

 › 160 lidí bylo přijato na stáž v Radě Evropy v roce 2016.
 › 1840 bylo podáno žádostí.

 tERMínY

 › březen – červenec – září – leden

MEZINÁRODNÍ INSTITUCE

Rada Evropy
⟶ WWW.COE.INT

Rada Evropy radí

Nemáte dost prostředků na  živobytí během 
stáže? Snažte se získat stipendium z  jednoho 
z mezinárodních grantových programů. To na-
vrhuje Rada Evropy zájemcům na  své webové 
stránce. 
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Pokud budete mít praxi v Centru Sever-Jih Rady Evropy, 
poznáte principy fungování této instituce, zvýšíte své 
znalosti v oblastech, kterými se zaobírá, a možná se sta-
nete dokonce i velkým zastáncem hodnot, které vyznává 
Rada Evropy. Ale bohužel se během stáže budete muset 
postarat sami o sebe. Ledaže si najdete program, institu-
ci nebo sponzora, který bude vaši praxi financovat. 

Centrum Sever-Jih je obecně používaný název Evropské-
ho centra pro vzájemnou závislost a solidaritu Rady Ev-
ropy. Instituce, jež byla zřízená v  roce 1990, podporuje 
základní hodnoty Rady Evropy – lidská práva, demokracii 
a právní stát – mimo evropský kontinent. Čtyři hlavní ob-
lasti činnosti centra, které sídlí v Lisabonu, jsou globální 
vzdělávání, spolupráce mládeže, rovnost žen a migrace. 

Centrum nabízí neplacenou praxi.

 MUSítE:

 › Být občanem státu, který je členem Centra Sever-Jih nebo 
Rady Evropy.

 › Mít alespoň ukončené 3 roky vysokoškolských studií.
 › Velmi dobře ovládat jeden z úředních jazyků Rady Evropy 

(anglický nebo francouzský jazyk).
 › Dobře ovládat ještě jeden jazyk.
 › Mít redakční schopnosti.

 nEMŮŽEtE:

Podat přihlášku, pokud jste již byli na stáži v Radě Evropy nebo 
v kterékoli evropské instituci.

 LHŮtY PRO POdÁní PŘIHLÁšEK:

 › 31. října – praxe leden – červen následujícího roku
 › 30. dubna – praxe červenec – prosinec následujícího roku

 dÉLKA tRVÁní:

 › 3–5 měsíců

 JAKÝM ZPŮSOBEM POdAt PŘIHLÁšKU

Vyplňte formulář online žádosti, který je k  dispozici na  webo-
vé stránce centra. K přihláškám podaným v jiných jazycích než 
ve francouzštině a angličtině se nepřihlíží.

MEZINÁRODNÍ INSTITUCE

Centrum sever-jih 
Rady Evropy
⟶  WWW.COE.INT/EN/WEB/NORTH-

SOUTH-CENTRE
0 eur dostávají praktikanti v  Centru 
Sever-Jih. Mají však zajištěné zdravotní 
a úrazové pojištění.
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Stěhujeme se do zámoří, do Washingtonu. Zde má své 
sídlo Světová banka, která již téměř 50 let přijímá stu-
denty a  doktorandy s  velmi odlišnými profily z  celého 
světa.

Světová banka je finanční institucí spojující 189 zemí. Po-
skytuje rozvojovým zemím finanční a technickou pomoc. 
Stáže se konají nejen v sídle banky ve Washingtonu, ale 
i v regionálních kancelářích. A jak již v této publikaci bylo 
několikrát napsáno, je na omylu ten, kdo si myslí, že stá-
že v instituci jako je Světová banka jsou příležitostí hlav-
ně pro ekonomy a bankéře.

 MÁtE nA VÝBěR:

Stáže v oblasti ekonomie, financí (přece jen), veřejného zdraví, 
školství, výživy, antropologie, sociologie, zemědělství nebo život-
ního prostředí.

 MUSítE:

 › Mít diplom o ukončení alespoň bakalářského studia a být 
v průběhu dalšího studia (magisterské nebo doktorandské 
studium).

 › Být občanem státu, který patří do skupiny Světové banky.
 › Velice dobře ovládat anglický jazyk.
 › Ovládat arabštinu, čínštinu, francouzštinu, portugalštinu, 

ruštinu nebo španělštinu – není to podmínka sine qua non, 
ale pokud ji splňujete, máte větší šance.

 JAKÝM ZPŮSOBEM POdAt PŘIHLÁšKU

Čas na vyplnění online formuláře přihlášky je 45 minut. Je třeba 
přiložit životopis, motivační dopis (statement of interest) a po-
tvrzení o studiu na vysoké škole.

 dÉLKA tRVÁní:

 › až 4 měsíce (ale ne méně než 4 týdny)

 tERMínY

 › červen – září – lhůta pro podání přihlášek 1. prosince – 
31. ledna

 › prosinec – březen – lhůta pro podání přihlášek: 1. prosince – 
31. ledna

 › 5000 studentů a doktorandů podává přihlášky na letní 
období stáží

 › 2000–3000 se zajímá o zimní období
 › 150–200 je přijato (na obě období)

 › Plat stážistů závisí na tržních sazbách a vychází z jejich 
vzdělání a odborných zkušeností.

 › Banka proplácí také cestovní výdaje; byt si platí stážisté sami.

MEZINÁRODNÍ INSTITUCE

Světová  
banka
⟶  WWW.WORLDBANK.ORG
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Tato praxe je jedinečnou příležitostí k důkladnému po-
rozumění problematice lidských práv z pohledu klíčové 
mezinárodní instituce. Je čas získat jedinečné znalosti, 
a to od předních odborníků v této oblasti. Pokud si však 
nemůžete dovolit pracovat několik měsíců zdarma, musí-
te si najít sponzora nebo instituci, která bude financovat 
váš pobyt.

Úřad Vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR) 
je orgán OSN pověřený koordinací činností v oblasti lid-
ských práv. Kancelář sídlí v Ženevě a hledá stážisty pro 
plnění následujících úkolů: zpracování zpráv a analytic-
kých dokumentů, organizování akcí, rešerše. Zaměstnan-
ci OHCHR pořádají pro stážisty periodické informační 
setkání o lidských právech.

 MOŽnOStI VÝBěRU

 › OHCHR nabízí jeden typ neplacených praxí.

 MUSítE:

 › Být studentem magisterského studia, nebo
 › Být v posledním ročníku bakalářského studijního programu 

(nebo rovnocenného), nebo
 › Mít ukončené magisterské nebo bakalářské studium (ne více 

než 12 měsíců před začátkem stáže).
 › Mít prostředky na úhradu cestovních výdajů, ubytování 

a živobytí v Ženevě.
 › Velice dobře ovládat anglický jazyk.

 JAKÝM ZPŮSOBEM POdAt PŘIHLÁšKU

Nabídky praxí zveřejňuje OHCHR na webové stránce UN Careers. 
Prostřednictvím této stránky můžete podat přihlášku a  uvést, 
kdy budete moci začít praxi. Pokud budete vybráni, musíte před-
ložit potvrzení o zdravotním pojištění pro váš pobyt ve Švýcar-

sku, lékařské potvrzení o  dobrém zdravotním stavu a  doklad 
potvrzující, že jste student. Při dokončení praxe musíte napsat 
zprávu.

 dÉLKA tRVÁní:

 › 2–6 měsíců
 › 0 švýcarských franků dostává praktikant v OHCHR; náklady 

na ubytování, živobytí, a dokonce i pojištění si hradí sám.
 › 1800 švýcarských franků stojí podle OHCHR měsíc života 

v Ženevě.

MEZINÁRODNÍ INSTITUCE ⟶ OSN

Úřad vysokého 
komisaře OSn pro 
lidská práva
⟶  WWW.OHCHR.ORG
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Organizace spojených národů pro vzdělání, vědu a kul-
turu, obecně známá jako UNESCO, nabízí praxi těm, 
kdo spojují svou profesní kariéru se vzděláváním, vědou 
a kulturou. Stáž je přitom velmi podobná tomu, co pro 
uchazeče nabízí OHCHR. Praktikanti si hradí všechny ná-
klady na pobyt, ale i tak je zájemců více než míst.

UNESCO, které sídlí v Paříži, koordinuje činnosti podpo-
rující rozvoj mezinárodní kulturní, vzdělávací a vědecké 
spolupráce. Prosazuje ochranu kulturní rozmanitosti 
a respekt k lidským právům. Nejznámějším projektem or-
ganizace je seznam objektů světového kulturního a pří-
rodního dědictví. 

 MOŽnOStI VÝBěRU

UNESCO nabízí jeden typ praxí – neplacené.

 MUSítE:

 › Mít alespoň diplom o ukončení bakalářského studia, nebo
 › Být posluchačem magisterského studia, nebo
 › Mít ukončené bakalářské nebo magisterské studium (ne více 

než 12 měsíců před začátkem stáže).
 › Pokud podáváte přihlášku na pozici v sekretariátu, asistenta 

nebo v oddělení technické údržby, musíte studovat alespoň 
poslední ročník studia vzdělávajícího v příslušné oblasti.

 › Dosáhnout minimálního věku 20 let.
 › Dobře ovládat angličtinu nebo francouzštinu.
 › Ovládat počítač a hlavně kancelářské programy.

 JE dOBRÉ:

Ovládat druhý jazyk (francouzský nebo anglický), zvláště pokud 
chcete podat přihlášku na pozici asistenta nebo místo v sekre-
tariátu.

 JAKÝM ZPŮSOBEM POdAt PŘIHLÁšKU

Přihlášky lze podávat po celý rok. Na vyplnění on-line formuláře 
přihlášky je pouze jedna hodina. Motivační dopis a životopis je 
třeba si připravit předem. Podaná přihláška je platná po dobu 6 
měsíců. Pokud během této doby neobdržíte odpověď, znamená 
to, že vaše žádost byla zamítnuta.

 dÉLKA tRVÁní:

 › 2–6 měsíců

MEZINÁRODNÍ INSTITUCE ⟶ UNESCO

Organizace 
spojených národů 
pro vzdělání, vědu 
a kulturu
⟶  EN.UNESCO.ORG

0 eur činí finanční podpora UNESCO 
pro praktikanty; praktikanti si hradí 
sami cestovní výdaje, ubytování a (po-
vinné) pojištění.
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Nabídka největšího vzdělávacího programu EU obsahuje 
i podporu výjezdů na praxe a stáže v zahraničí. V Eras-
mu+ se konají na  dvou úrovních, školní a  univerzitní. 
A úspěšně, počet příjemců se počítá v desítkách tisíc.

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie, který 
podporuje mezinárodní spolupráci, mobilitu, školení, 
projekty pro mládež a řadu dalších činností v oblasti for-
málního, profesního a neformálního vzdělávání.

 MÁtE nA VÝBěR:

 › Stáže a praxe pro žáky a absolventy.
 › Stáže a praxe pro studenty a absolventy.

Stáže a praxe pro žáky a absolventy

Od roku 2018 se stáže v rámci školního sektoru konají pod ná-
zvem ErasmusPro (praxe vlastní název nemají). Můžete vycesto-
vat do zemí EHS a kandidátských zemí EU. Stážisty a praktikanty 
přijímají hlavně podniky, výzkumné ústavy, průmyslové a  ob-
chodní komory a nevládní organizace.

 MUSítE:

Být žákem zařízení odborného vzdělávání, které se účastní pro-
gramu Erasmus+.

 JAKÝM ZPŮSOBEM POdAt PŘIHLÁšKU

Prostřednictvím své školy. V případě stáží si také můžete najít 
sami firmu, která vás zaměstná, a požádat školu, aby zařídila for-
mality (v praxi ale využívá tuto možnost jen málo lidí).

 LHŮtY PRO POdÁVÁní PŘIHLÁšEK

 › Pro žáky a absolventy – stanovuje vzdělávací zařízení
 › Pro školy – začátek února

 dÉLKA tRVÁní:

 › praxe: 2 týdny – 3 měsíce
 › stáže: 3–12 měsíců (stáž musí začít do 12 měsíců od ukončení 

školního vzdělávání)

MEZINÁRODNÍ PROGRAMY STÁŽÍ

Erasmus+
⟶  WWW.NAERASMUSPLUS.CZ

 › 20 až 120 eur činí finanční podpora 
na den pro praktikanty a stážisty, 
tato částka závisí na zemi, v níž 
probíhá stáž nebo praxe. Zdravotně 
postižené osoby mohou počítat 
s dalšími příspěvky.

 › 32.088 lidí odjelo v letech 2014–2016 
na praxe a stáže v rámci programu 
Erasmus+, nejvíce do Německa, 
Španělska, Itálie a Řecka.
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Praxe a stáže studentů a absolventů

Praxe a  stáže programu Erasmus+ pro žáky a  absolventy škol 
a  studenty a  absolventy vysokých škol jsou si v  mnohém po-
dobné, koneckonců je vymysleli stejní úředníci. Rozdíly ale sa-
mozřejmě existují, jedná se přeci jen o  odlišné cílové skupiny. 
Studenti na rozdíl od žáků mohou například vycestovat na praxe 
do takzvaných partnerských zemí (západní Balkán, země Východ-
ního partnerství, africké státy a  středomořské země Středního 
východu nebo Rusko).

 MUSítE:

 › Být studentem vysoké školy, která podepsala Listinu 
programu Erasmus+ pro vysokoškolské vzdělávání.

 JAKÝM ZPŮSOBEM POdAt PŘIHLÁšKU

Prostřednictvím své vysoké školy. V případě absolventských stá-
ží si v posledním roce studia můžete také najít sami organizaci, 
která vás přijme, a požádat univerzitu o splnění formalit (v tomto 
případě je to běžná praxe).

 tERMínY PRO POdÁní PŘIHLÁšEK:

 › Pro studenty a absolventy – stanovuje vysoká škola (také 
náborové podmínky)

 › Pro vysokou školu – začátek února

 dÉLKA tRVÁní:

 › 2–12 měsíců

 › 450–600 eur je měsíční podpora pro praktikanty a stážisty. 
Sazba se liší v závislosti na zvolené zemi. Chcete znát 
přesnou částku? Podívejte se do Průvodce programy 
Erasmus+.

 › v průměru 5000 studentů a absolventů odjíždí ročně 
na praxe a stáže v rámci programu Erasmus+.

 › 12 měsíců můžete celkově strávit na stážích a praxích. 
Můžete odjet kdykoliv během bakalářského nebo 
magisterského studia, ale pokud jste strávili na praxích 
například 7 měsíců, pak na stáž vám zbývá pouze 5 měsíců. 
A ještě jedna věc: absolventskou stáž musíte dokončit 
během 12 měsíců od okamžiku ukončení studia.

 ⟶ Jak jsi odjel na stáž s programem Erasmus+?
Když v  roce 2014 začal fungovat program Erasmus+, prá-
vě jsem dokončoval magisterské studium. Napadlo mě, že 
mohu získat další mezinárodní zkušenosti, tolik potřeb-
né na pracovním trhu. Tato stáž mi tak nějak sama spadla 
do klína.

 ⟶ Byl proces podávání přihlášky obtížný?
Na vysoké škole nikoliv. Stačilo vyplnit žádost. Sám jsem si 
našel tři místa pro případnou praxi a odeslal přihlášku. Do-
cela rychle jsem ze dvou obdržel odpověď, a to se žádostí 
o telefonní hovor. Zvolil jsem si jednu z organizací a dohodl 
termín. Vše trvalo asi měsíc. 

 ⟶ Čím ses zabýval během stáže?
Pracoval jsem v  informačním místě Europe Direct, kterou 
vede nevládní organizace zabývající se prosazováním lid-
ských práv a evropských hodnot. Odpovídal jsem na otázky 
z  oblasti práva a  politik EU, učil jsem na  školách, pořádal 
propagační akce. 

 ⟶ Co ses naučil?
Seznámil jsem se se specifickou povahou práce v sektoru 
nevládních organizací a získal jsem zkušenosti s prací v me-
zinárodním týmu.

Stáž mi pomohla 
dosáhnout cíle
Rozhovor s Maciejem Grodzkym, 
který odjel na  stáž do  zahraničí 
díky programu Erasmus+
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Odborné stáže v rámci programu Erasmus+ jsou určeny 
jen pro žáky, studenty a čerstvé absolventy. Ale v rámci 
Evropského sboru solidarity jsou pro všechny! Sbor soli-
darity je nejnovější iniciativou Evropské komise. 

Evropský sbor solidarity je nejnovější iniciativou Evrop-
ské unie pro mládež a od poloviny roku 2018 je nezávis-
lým programem. Kromě stáží nabízí mimo jiné možnost 
vycestovat na  mezinárodní dobrovolnické programy. 
Nabídka stáží je stejně rozmanitá, jako jsou různorodé 
subjekty podílející se na programu. Teoreticky by si ka-
ždý měl najít něco pro sebe. A  jak to funguje v  praxi? 
Přesvědčte se sami.

 MÁtE nA VÝBěR:

 › Placené stáže ve firmách, organizacích, institucích a dalších 
subjektech působících v Evropské unii.

 MUSítE:

 › Být ve věku 18–30 let (zaregistrovat se mohou lidé, kterým 
již bylo 17 let).

 JAKÝM ZPŮSOBEM POdAt PŘIHLÁšKU

Zaregistrujte se prostřednictvím platformy, která je dostupná 
na Evropském portálu pro mládež, vyplňte svůj profil a čekejte, 
až se s nabídkou stáže přihlásí firma, organizace nebo instituce 
ze zahraničí. Během registrace si můžete zvolit jednu, nebo dvě 
dráhy – profesní a  dobrovolnickou. Pokud si zvolíte obě, máte 
možnost dostávat i nabídky pro dobrovolníky. V rámci profesní 
dráhy můžete také počítat s nabídkami práce.

 dÉLKA tRVÁní:

 › 2–6 měsíců (ve výjimečných případech až 12 měsíců)

 GRAnt

Výše odměny závisí na „poskytovateli praxe“, měla by stačit na ži-
vobytí. Obdržíte také prostředky na pojištění a cestu.

MEZINÁRODNÍ PROGRAMY STÁŽÍ

Evropský sbor 
solidarity
⟶  EUROPA.EU/YOUTH/SOLIDARITY_CS  › 100.000 mladých Evropanů může využít 

do roku 2020 všechny příležitosti, které 
Evropský sbor solidarity nabízí

 › 115.000 lidí bylo registrováno v databázi 
sboru na konci roku 2018.

Před odjezdem na stáž budete mít tři školení 
– on-line, v Česku a na místě. Čtvrté školení – 
takzvané mentorské – budete mít po návra-
tu, dozvíte se na něm, jak využít dovednosti 
získané během stáže. Stážisté Evropského 
sboru solidarity mohou také využít virtuální 
jazykovou podporu.
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Nabídka praxí AIESEC je jedinečná, bohatá a demokra-
tická. Jedinečná, protože vytváří příležitost pro realizaci 
vlastních projektů. Bohatá, protože jejich náplň je velmi 
různorodá: od marketingu, přes informační technologie 
a mechaniku, až po mezikulturní výchovu. Demokratická, 
protože na praxe AIESEC mohou odjet všichni studenti, 
bez ohledu na obor, který studují. 

AIESEC je největší nevládní studentskou organizací. Ná-
zev pochází z francouzštiny (Association Internationale 
des étudiants en Sciences économiques et Commerci-
ales). Kromě praxí nabízí možnost odjet na mezinárod-
ní dobrovolnické programy a  zúčastnit se jazykových 
workshopů. Existují dva typy a tři kategorie mezinárodní 
praxe AIESEC.

 MÁtE nA VÝBěR:

 › Placené praxe Global Talent (ve firmách).
 › Placené praxe Global Entrepreneur (ve startupech).

Oba druhy praxí se člení do tří kategorií: IT, marketing, vzdělá-
vání. V prvních dvou jsou odborné zkušenosti v oblasti, které se 
praxe týká, vyžadovány, a ve třetí pak vítané.

AIESEC nabízí i  dobrovolnické stáže po  dobu 6 až 12 týdnů 
na projektech jako je výuka jazyka, marketingové a environmen-
tální stáže a další.

 MUSítE:

 › Mít mezi 18 a 30 lety a chuť pomáhat.
 › Doporučuje se ovládat cizí jazyk (jaký, to určuje konkrétní 

stáž).

 MěLI BYStE:

Ovládat jazyk země, do které chcete jet; u některých stáží to ale 
není nutné.

 JAKÝM ZPŮSOBEM POdAt PŘIHLÁšKU

Proces podání přihlášky sestává ze tří kroků: zaslání formuláře, 
vyhledání příslušné nabídky praxe a přijímacího pohovoru.

 dÉLKA tRVÁní:

 › praxe Global Talent – 3 až 12 měsíců
 › praxe Global Entrepreneur probíhají přibližně 6 až 12 týdnů

 GRAnt

Odměnu stážisty určuje hostitelská společnost. Sazby jsou růz-
né. Obvykle se jedná o několik stovek eur nebo dolarů měsíčně, 
například 800 eur v německé firmě, 760 eur v pobočce meziná-
rodního koncernu v České republice, 600 dolarů v argentinské 
firmě.

AIESEC vám pomůže najít ubytování, zařídit formality, zorgani-
zovat školení před odjezdem a  poradí vám, jak se zorientovat 
v zahraničí.

MEZINÁRODNÍ PROGRAMY STÁŽÍ

AIESEC
⟶ WWW.AIESEC.CZ

 › 22.871 lidí bylo na praxích AIESEC v roce 2017
 › Přes 1000 firem přijímá praktikanty v rámci 

programu AIESEC.
 › Ve 126 zemích AIESEC působí.
 › 70.000 má AIESEC aktivních členů.
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Několik tisíc nabídek pro studenty několika desítek oborů 
v několika desítkách zemí – statistiky Mezinárodní orga-
nizace pro výměnu studentů za účelem získání technické 
praxe jsou působivé. Její nabídku mohou využít i studenti 
z netechnických oborů, jako jsou: geologie, veterinářství 
nebo bylinkářství.

Mezinárodní organizace pro výměnu studentů za  úče-
lem získání technické praxe (IAESTE) je jednou ze dvou 
největších studentských asociací. Umožňuje získat pro-
fesionální zkušenosti v zahraničí ve 24 oborech. O stáž 
se mohou ucházet studenti a absolventi 90 oborů (jako 
třeba architektura, informatika, hutnictví, hornictví, bio-
logie, chemie, geologie, zemědělství, farmacie, pivovar-
nictví, obchod, lesnictví, tiskařství nebo textil).

 JE dOBRÉ:

 › Studovat nebo absolvovat obor, ve kterém jsou nabízeny 
stáže.

 MUSítE:

 › Zabývat se aktivitami IAESTE – při podávání přihlášky získáte 
dodatečné body.

 JAKÝM ZPŮSOBEM POdAt PŘIHLÁšKU

 › Zaregistrujte se v systému exchange.iaeste.cz, zvolte jednu 
z praxí, kterou nabízí český výbor pro IAESTE, oznamte svou 
volbu a čekejte na zpětnou vazbu. 

 › Pokud bude kladná, budete mít tři dny na přípravu 
dokumentů.

 dÉLKA tRVÁní:

 › 8 až 52 týdnů

 GRAnt

Kapesné je určeno na úhradu nákladů na stravu, ubytování a do-
jíždění do zaměstnání. Náklady na cestovné, pojištění a zápisné 
si hradíte sami.

MEZINÁRODNÍ PROGRAMY STÁŽÍ

Mezinárodní organizace 
pro výměnu studentů 
za účelem získání 
technické praxe
⟶ WWW.IAESTE.ORG

 › 84 je počet zemí, kam můžete odjet 
na praxe v rámci IAESTE.

 › 4000 praxí ročně IAESTE nabízí.
 › 3000 firem se účastní programu 

stáží IAESTE.
 › 1000 škol nabízí svým studentům 

možnost využít nabídky IAESTE.
 › Třikrát můžete odjet na praxi 

IAESTE, při každé další cestě se ale 
registrační poplatek zvyšuje o 100 
procent.
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Díky této síti je možné najít odpověď na zdánlivě nezodpověditelný 
dotaz, neboť jednotlivá centra spolu komunikují přes vlastní intra-
net a sdílejí poptávky po partnerech na mezinárodní projekty, vol-
ná dobrovolnická místa nebo nabídky zajímavých stáží.

Eurodesk slouží nejen mladým lidem, ale také organizacím, jež zde 
mohou hledat účastníky a partnery svých aktivit. Je také prosto-
rem, jak prezentovat své aktivity a sdílet dobrou praxi.

V České republice Eurodesk spadá pod Dům zahraniční spolupráce 
a funguje prostřednictvím vlastního webového portálu, facebooko-
vých stránek, instagramového profilu a pravidelného newsletteru.

Přidávat vlastní podněty na webový portál či facebook je možné 
zasláním podnětů na e-mail: info@eurodesk.cz nebo umístěním in-
formace na facebookovou zeď Eurodesku.

Evropský portál pro mládež
V rámci svých aktivit má Eurodesk na starosti také při-
dávání obsahu na Evropský portál pro mládež (Europe-
an Youth Portal), jenž slouží jako platforma sdružující 
informace ze všech zemí EU. 

Najdete zde informace, rady, tipy nebo aktuality z různých oblastí 
jako je dobrovolnictví, práce, zdraví nebo cestování. Na portálu 
pro mládež je k dispozici databáze dobrovolnických organizací 
a dobrovolnických příležitostí. S příchodem programu Evropský 
sbor solidarity zde byl nově zařazen Portál Evropského sboru so-
lidarity.

 › europa.eu/youth/EU_cs

Eurodesk 
Eurodesk je evropská informační síť, která poskytuje mla-
dým lidem a  pracovníkům s  mládeží informační služby 
o evropských příležitostech v oblasti studia nebo práce 
v zahraničí, dobrovolnictví, cestování nebo stáží.

Historie Eurodesku začíná iniciativou pracovníků s mládeží ve Skot-
sku, kteří se v roce 1988 vydali do Bruselu a Štrasburku získat více 
informací. Oficiálně pak vzniká Eurodesk ve Skotsku v roce 1990, 
v následujícím roce se rozšířil do celé Velké Británie. Od roku 1994 
se Eurodesk rozběhl i v dalších zemích, v České Republice zahájil 
Eurodesk činnost v roce 1998.

Tato síť je tvořena 38 národními zastoupeními Eurodesku v 36 ze-
mích Evropy a od roku 2014 je součástí programu Erasmus+. V rám-
ci většiny národních zastoupení fungují ještě tzv. multiplikátoři, 
tedy regionální partneři, kteří spolupracují na předávání informací. 

Český web eurodesku:  
www.eurodesk.cz

facebook:  
www.facebook.com/mladezvakci

Instagram:  
www.instagram.com/eurodesk_cz

Oficiální stránky Eurodesku  
s mapou národních a regionálních partnerů:  
www.eurodesk.eu → Contact us
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dům zahraniční  
spolupráce  
(dZS)
Dům zahraniční spolupráce je příspěvková orga-
nizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže 
a  tělovýchovy České republiky, která administruje 
programy zaměřené na oblast formálního a nefor-
málního vzdělávání.

 CO nABíZí: 

 › granty na mezinárodní vzdělávací projekty, výměny mládeže, 
mobility dobrovolníků a na vzdělávání pracovníků s mládeží;

 › zprostředkování stipendijních pobytů v zahraničí;
 › konzultace a odbornou pomoc jednotlivcům a organizacím 

k zapojení do vzdělávacích projektů a získání mezinárodních 
zkušeností;

 › zprostředkování mezinárodní spolupráce vzdělávacích institucí 
v Evropě i mimo Evropu;

 › konference, semináře, školení a poradenství v oblasti 
vzdělávání;

 › publikace, informační a metodické materiály;
 › propagaci českého školství v zahraničí;
 › informace o vzdělávání v Evropě.

 KOMU JE URČEn: 

 › žákům a studentům: AIA, AKTION ČR – Rakousko, CEEPUS, 
Erasmus+, eTwinning, EUN, Eurodesk, Eurydice, Fondy EHP, 
Study in the Czech Republic; Evropský sbor solidarity

 › vysokým školám: AIA, AKTION ČR - Rakousko, CEEPUS, 
Erasmus+, EUN, Eurodesk, Eurydice, Fondy EHP, Studium 
cizinců v ČR, Study in the Czech Republic

 › pracovníkům ve vzdělávání: AIA, AKTION ČR – Rakousko, 
CEEPUS, Erasmus+, eTwinning, EUN, Eurodesk, Eurydice, 
Fondy EHP, Program podpory českého kulturního dědictví 
v zahraničí

 › vzdělávacím institucím: Erasmus+, eTwinning, EUN, 
Eurodesk, Euroguidance, Eurydice, Fondy EHP

 › institucím státní správy: Erasmus+, EUN, Euroguidance, 
Eurodesk, Eurydice

 › malým a středním podnikům: Erasmus+; Evropský sbor 
solidarity

 › mladým lidem a pracovníkům s mládeží: Erasmus+, Eurodesk, 
Evropský sbor solidarity

Více informací naleznete na
 › www.dzs.cz

 › www.vyjed.cz

 › www.naerasmusplus.cz

 › www.sborsolidarity.cz

 › www.facebook.com/dumzahranicnispoluprace

 › www.facebook.com/erasmusplusCR

 › www.facebook.com/mladezvakci
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