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Vážení čtenáři,
dostává se vám do rukou nové aktualizované vydání čtrnáctideníku INFOlisty. Budeme
vám přinášet informace o studiu, práci, soutěžích, volnočasových aktivitách a další
zajímavosti, které by vám neměly uniknout.

Badatelé v oblasti práva, politických
věd a moderní historie se mohou do 13.
dubna

2018

Nadace

přihlásit

Krzysztofa

o

stipendium

Skubiszewského.

Cílem stipendia je podpora demokracie,
lidských práv, právního státu a respekt k
mezinárodnímu právu. Žádat o výzkumný
grant

mohou

badatelé

ze

střední

a

východní Evropy, Balkánu, pobaltských
států, Ruska, střední Asie a Kavkazu.

Visegrad Fund hledá stážisty/ky, kteří by
rádi získali praktické zkušenosti z oblasti
regionální spolupráce.
Umíte německy? Líbí se vám možnost
získat dvojí diplom nebo vyjet během
studia do zahraničí? Katedra německých
a rakouských studií Fakulty sociálních věd
Univerzity

Karlovy

nabízí

několik

zajímavých oborů s možností získání
dvojího diplomu. Dlouhodobě spolupracuje
s německou organizací DAAD, která
poskytuje zahraniční stipendia českým
studentům,

případně

katedra

svým

studentům umožňuje vyjet od zahraničí
také v rámci programu Erasmus+.
Cold War International History Project
(USA) hledá stážistu/stážistku na pozici
asistent/ka výzkumu.

Stálá mise Vídeň, úsek OBSE, přijme
stážistku/stážistu na čtyřměsíční stáž.

Do 16. března máte možnost požádat o
stipendium na zahraniční studijní pobyt
v Chorvatsku. Program nabízí chorvatské
ministerstvo vědy a školství a je určen
Zúčastněte

se

mezinárodní

literární

studentům,

učitelům

a

výzkumníkům.

Zúčastněte

se

mezinárodní

literární

soutěže v rámci celosvětové ekologické
akce DEN ZEMĚ 2018. Své literární
výtvory na téma SVĚTA - DÍL můžete

Čeští občané se mohou o stipendium
hlásit v rámci bilaterálních vztahů mezi ČR
a

Chorvatskem.

Přihlášku

můžete

odevzdat pouze prostřednictvím českého

posílat do 16. března.

ministerstva školství (MŠMT).

Sociálně-kulturní

centrum

VILLA

v Lipsku nabízí několik dobrovolnických

Mezinárodní

studentská

soutěž

o

nejlepší Multi-Komfortní dům 2018.

pozic. Deadline přihlášek: 19. 3. 2018.

Organizace GuardAvanti v Itálii hledá 2
zájemce

o

dlouhodobou

Evropskou

dobrovolnou službu.

Rychlé nohy, červená čepice, pravda a
přátelství, Jindra a Jarda. Kam asi mohli
běžet? I vy tam běžte a udělejte selfie. A
cestou si od někoho půjčte a vyzkoušejte
Potterovské brýle. Nebo najděte nějaké
dítě v princeznovských šatičkách. 4. ročník
Prahatonu bude tématický. Celý den
budete součástí týmu, se kterým budete

Máte

rádi

plnit úkoly a navštěvovat známá i méně

k

známá místa Prahy.

krásných oblastí? Připojte se k českým

zachování

hory?
krás

Chcete

přispět

zapadlých,

ale

aktivitám a k tradičnímu dobrovolnickému
Help-campu v gruzínském Thušsku, který
je organizován již od roku 2010 a za tu
dobu jím prošlo více jak 120 Čechů a
Slováků.

Fandíte udržitelnosti? Milujete přírodu,
bezmasou stravu, zajímavé lidi a práce na

zahradě je pro vás ten největší relax?
Zkuste si přečíst víc o programu Work the
Land. Uzávěrka přihlášek: 31. 3. 2018

Jak vidí děti férové ohodnocení :) ?

Národní informační centrum pro mládež ve
spolupráci s oddělením Europass vydalo
nové aktualizované publikace Práce v
zahraničí,

Studium

v

zahraničí a Dobrovolnictví.
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