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Ambrela hľadá stážistu alebo stážistku pre oblasť globálneho vzdelávania (predovšetkým 
spoluprácu s Bridge 47 – globálnou sieťou pre vzdelávanie ku globálnemu občianstvu)  
 
Platforma rozvojových organizácií – Ambrela (skrátene Ambrela) je strešnou organizáciou 27 prevažne 
mimovládnych organizácií na Slovensku (20 riadnych členov a 7 pozorovateľov), ktoré sa venujú 
rozvojovej spolupráci, humanitárnej pomoci, globálnemu rozvojovému vzdelávaniu a/alebo trvalo 
udržateľnému rozvoju doma a/alebo v zahraničí a už viac ako 16 rokov zastupuje ich spoločné záujmy 
na domácej pôde i v zahraničí. 
 
V súčasnosti je Ambrela súčasťou medzinárodného projektu Bridge 47, ktorý sa prioritne venuje 
advokácii, tvorbe partnerstiev a inováciám v oblasti vzdelávania ku globálnemu občianstvu. V prípade, 
že prejavíš záujem o stáž a vyberieme ťa, budeš pracovať práve na tomto projekte. 
 
Viac info o Ambrele nájdeš tu: http://ambrela.org/  
Viac info o Bridge 47 nájdeš tu: https://www.bridge47.org/   
 
Čo získaš: 
 

- Možnosť byť v centre diania, pri tvorbe politík a na stretnutiach, kde presadzujeme lepšiu víziu 
Slovenska. 

- Pracovnú skúsenosť v medzinárodnom prostredí. 
- Stáž v rozvíjajúcej sa organizácii s priestorom na sebarealizáciu a uplatnenie kreativity. 
- Stretnutia s inšpiratívnymi ľuďmi, ktorí menia našu spoločnosť k lepšiemu. 
- Flexibilný pracovný čas. 
- Férovú kávu a jedlá z rôznych končín sveta. 

 

Čo bude náplňou tvojej práce: 
 

- Prieskum v oblasti Public – Private – NGO partnerstiev. 
- Spolu-organizácia podujatí pre mimovládne organizácie, firmy a verejnú správu. 
- Spoluúčasť na stretnutiach s aktérmi verejnej správy, s firmami či pracovníkmi MVO. 
- Tvorba a spracúvanie zápisov a akčných bodov zo stretnutí. 
- Štúdium strategických dokumentov ku vzdelávaniu pre globálne občianstvo.  
- Administratívna výpomoc v rámci grantovej schémy Bridge 47. 
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Ako si ťa predstavujeme: 
 

- Študent/ka vysokej školy – odbor: spoločenské vedy, ekonomické vedy, pedagogika. 
- Zodpovedný a tímový človek. 
- Anglický jazyk na veľmi dobrej úrovni. 
- Nadšenie pre vzdelávanie, medzinárodné vzťahy, kultúry, spoločenské dianie. 
- Ochota rešpektovať prácu, ktorá niekedy neprináša krátkodobé, rýchle a viditeľné výsledky. 

 

Podmienky: 
 

- Ide o neplatenú, dobrovoľnícku stáž v záujmovom združení. 
- Časová flexibilita – podľa rozvrhu študenta/tky. 
- Stáž trvá min. 3 mesiace, odpracovať treba min. 15 hodín do týždňa. (časť môže byť aj mimo 

kancelárie a mimo základný denný pracovný čas). 
- Po skončení stáže možnosť získať certifikát/potvrdenie o absolvovaní stáže. 

 

V prípade záujmu o stáž v Ambrele, očakávame odozvu do 8. novembra mailom na 
jakub.zaludko@ambrela.org a nasledovné dokumenty: 
 

- Svoj životopis. 
- Motivačný list o tom, prečo vnímaš vzdelávanie ku globálnemu občianstvu/globálne 

vzdelávanie ako kľúč k udržateľnej budúcnosti Slovenska (max. 1500 znakov). 
- súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Ďakujeme už vopred všetkým uchádzačom a uchádzačkám za záujem stážovať v Ambrele. Kontaktovať 
však budeme iba vybraných uchádzačov alebo uchádzačky, najviac spĺňajúcich požadované kritériá. 
 


