
 

Vážení zájemci o program stáží OSN, 

rádi bychom Vás opět informovali o konkrétní možnosti zúčastnit se programu ročních stáží 
absolventů vysokých škol v roce 2018.  

Česká republika se do UN Youth Volunteers Programme (dříve stáže UNV), realizovaného agencií OSN 
„United Nations Volunteers,“ zapojila v r. 2006 a od té doby každoročně plně hradí pobyty několika 
mladých dobrovolníků v rozvojových zemích prioritního zájmu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.  

Závazné podmínky: 

 občanství ČR, 

 věk do 29 let (přihlásit se mohou uchazeči narození v březnu 1989 a mladší), 

 absolutorium vysoké školy odpovídajícího zaměření, 

 shoda odbornosti kandidáta s pracovním popisem konkrétní pozice, 

 znalost anglického jazyka. 

Pro rok 2018 jsme společně s UNV Bonn vybrali 81 pracovních pozic, na které se můžete hlásit. 
S pracovními popisy (Description of Assignments) se můžete seznámit pod níže uvedenými odkazy, jde o 
následující země a pozice: 

Country of Assignment Assignment Title 

Bosnia and Herzegovina  UN Youth Volunteer in Rural and Regional Development Sector

Cambodia  UN Youth Volunteer in Information and Communications

Ethiopia  UN Youth Volunteer in Education

Kosovo  UN Youth Volunteer in Local Economic Development

Moldova  UN Youth Volunteer in Inclusive Growth

Mongolia  UN Youth Volunteer in Communication

Serbia  UN Youth Volunteer in Innovation

Vietnam  UN Youth Volunteer in Women’s Economic Empowerment

(obecné informace o stážích OSN naleznete na našem webu NKM UNV v Praze). 

Pokud není v požadavcích na kvalifikaci kandidáta u konkrétní pozice uvedeno jinak, mohou se hlásit i 
absolventi bakalářského stupně vysoké školy.  

Při rozhodování o tom, zda přihlášku do výběrového řízení podáte, je třeba velmi pečlivě posoudit, zda daná 
pozice odpovídá Vašemu studijnímu oboru a dosavadním odborným zkušenostem. Důležité také je velmi 
rozumně zvážit, zda Vám Váš zdravotní stav umožní dlouhodobý pobyt a práci ve Vámi vybraném teritoriu. 

Jestliže se po prostudování DOAs rozhodnete ucházet o některou z nabízených pozic, uvítáme 
předběžnou informaci o vašem záměru podat přihlášku na konkrétní pozici co nejdříve, ještě 
před samotným podáním přihlášky. 

Uzávěrka příjmu přihlášek je dne 14. září 2017!!! 

                                                           
1 VYUŽIJTE LETOŠNÍ PŘÍZNIVOU SITUACI. Nabízíme vyšší počet míst a vyšší šanci na uplatnění ve srovnání 

s předchozími ročníky! 
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Důrazně doporučujeme neodkládat podání přihlášky až na závěr v září. Přihlaste se písemně 
nejpozději do 14. 9. 2017, včetně uvedení pozice, na kterou se hlásíte. V příloze této přihlášky 
nám zašlete motivační dopis a Curriculum Vitae: 

1. Curriculum Vitae v angličtině, obsahující 
- osobní údaje včetně data narození a státní příslušnosti,  
- adresu, elektronickou adresu, telefon, 
- seznam referencí včetně kontaktů, 
- chronologický popis vzdělání (nejvyšší dosažený titul) včetně studijních pobytů a stáží, 
- chronologický popis zaměstnání během studia a po jeho ukončení, 
- výčet jazykových znalostí s uvedením jejich úrovně, 
- popis dosavadních dobrovolnických aktivit v tuzemsku i v zahraničí, práce v NGOs, 
- popis pedagogických (lektorských) zkušeností, 
- popis zkušeností s prací v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce, 
- popis svých osobních vlastností, schopností a dalších dovedností. 

2. Motivační dopis v angličtině, pro vámi vybranou pozici. 

Další referenční dokumenty (doporučující dopisy, certifikáty, hodnocení z předchozích aktivit apod.) a 

kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání přineste osobně na pohovor, neposílejte je předem 

elektronicky. 

Přihlášku zasílejte elektronicky na adresu nkmunv@polytechna.eu, 
do předmětu prosím uveďte „Přihláška UNV stáž 2018“. 

V 2. polovině září a v průběhu října budou přihlášení kandidáti, kteří splní závazné podmínky pro účast 
v programu a zašlou přihlášku, pozváni na Národní kontaktní místo pro spolupráci s dobrovolníky OSN 
(NKM UNV) v Praze k osobnímu pohovoru. 

NKM UNV Praha doporučí UNV Bonn pro každou pozici 3 nejúspěšnější kandidáty. 

Konečny výběr a potvrzení akceptace kandidáta pro každou pozici provedou odborníci z UNDP/UNV  v 
jednotlivých zemích na základě doporučení NKM UNV Praha. 

Začátkem prosince 2017 byste měli být informováni, kdo z kandidátů byl od UNV akceptován. 

Ještě v prosinci tohoto roku by měli akceptovaní kandidáti obdržet od UNV Bonn návrh kontraktu s 
uvedením upřesněných podmínek pobytu a další informace a pokyny k předodjezdové přípravě. 

Začátkem února 2018 absolvují vybraní kandidáti 4 denní předodjezdové školení v Bonnu na UNV, během 
něhož dostanou řadu potřebných praktických informací. Tento pobyt je stážistům také plně hrazen a je 
povinný.  

Nástup na stáž je plánován na konec února 2018. 

Základní podmínky kontraktu mezi stážistou a UNV, Bonn jsou uvedeny v sekci stáže pro absolventy VŠ na 
našem webu. 

Jsme připraveni Vám zodpovědět Vaše dotazy buď osobně v naší kanceláři, nebo jinou formou, která Vám 
bude vyhovovat.  

Těšíme se na Vaše přihlášky. 

Národní kontaktní místo pro spolupráci s dobrovolníky OSN  Thámova 20, 186 00 Praha 8 
Polytechna Consulting, a.s.      tel. +420 224 827 047, mobil: +420 721 714 200 
Kontaktní osoby:       e-mail: nkmunv@polytechna.eu 
Ing. Tomáš Hájek a Ing. Věra Hozová    http://nkmunv.polytechna.eu 
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