
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
NA PRACOVNÍ STÁŽE V ORGANIZACI NJOVU O.P.S., LUSAKA, 

ZAMBIE, AFRIKA  

V RÁMCI PROGRAMU ´Internacionalizace TF JU´, IP 2016 

V KALENDÁŘNÍM ROCE 2016   

Vypisuji výběrové řízení na následující pracovní stáže v organizaci Njovu o.p.s., 
Lusaka, Zambie, Afrika v kalendářním roce 2016: 

 

1 stipendijní pobyt - 3-měsíční pracovní stáž v programu Internacionalizace IP 2016 
v kalendářním roce 2016, (cca květen – červen – červenec 2016)  

(U tohoto pobytu student/ka TF JU vyjede na pracovní stáž společně se studentkou ZSF JU.) 

2 stipendijní pobyty - 3-měsíční pracovní stáž v programu Internacionalizace IP 2016 
v kalendářním roce 2016, (cca září – říjen - listopad 2016, bude upřesněno) 

 

Předmětem 1. kola výběrového řízení na pracovní stáž v Zambii je: 
 

 vážený studijní průměr (zjišťuje Oddělení pro zahraniční vztahy TF JU v IS STAG); 
 úroveň jazykové kompetence uchazeče v anglickém jazyce – lze doložit přílohou 

k přihlášce jedním z následujících způsobů: 
 doklad o absolvování zkoušky z příslušného jazyka na úrovni min. B1 v rámci 

studia na TF JU (kopie indexu/zápisový list A – přehled o vykonaných 
zkouškách); 

 potvrzení o úspěšném absolvování mezinárodně uznávaných jazykových 
zkoušek nebo předložení jazykových certifikátů; 

 pokud student/ka nedoloží žádným z výše uvedených způsobů úroveň 
jazykové kompetence v příslušném cizím jazyce, budou aktuální jazykové 
znalosti ověřeny na základě písemného testu a student/ka bude k jeho 
absolvování vyzván/a e-mailem.    

 motivace uchazeče o pracovní stáž – přílohou k přihlášce musí být motivační dopis 
v českém jazyce a v anglickém jazyce (uveďte své jméno, osobní číslo, studijní obor, 
cíle pracovní stáže, očekávaný přínos pobytu, zkušenosti, rozsah A4, vlastnoruční 
podpis). 
 

Předmětem 2. kola výběrového řízení na pracovní stáž v Zambii je: 

 ústní pohovor s uchazečem o pracovní stáž – motivace k pobytu, jazykové znalosti, 
cíle a očekávaný přínos pobytu, případné podobné zkušenosti, souvislost praktické 
stáže se studijním oborem. 



Vyplněné a vlastnoručně podepsané ZÁVAZNÉ přihlášky do 1. kola výběrového řízení, 
(viz příloha č. 2), s požadovanou přílohou odevzdejte na Oddělení pro zahraniční vztahy TF 
JU, (K. Půrová, kancelář č. 208), nejdéle do  

 

pátku 29. 1. 2016 do 14:00 hodin. 

 
Přihlášky se všemi náležitostmi budou postoupeny do 2. kola, tj. ústního pohovoru, který se 
bude konat některý den v období cca od 8. do 12. 2. 2016 dle časových možností komise, o 
čemž budou uchazeči včas informováni.  

     
V Českých Budějovicích dne 11. 1. 2016     ThLic. Adam Mackerle, Th.D., v. r. 

                                               proděkan pro zahraniční vztahy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PŘÍLOHA č. 1 

Pracovní stáže do Zambie v termínech cca květen – červen - červenec 2016 a září – 

říjen- listopad 2016 

 

Podmínky účasti ve výběrovém řízení na pracovní stáž v Zambii, Afrika: 
 v době výjezdu musí být student/ka řádně zapsán/a min. do 2. ročníku prezenčního 

bakalářského studia nebo do jakéhokoliv ročníku prezenčního navazujícího 
magisterského nebo prezenčního doktorského studijního programu; 

 student/ka musí být po celou dobu svého výjezdu řádně zapsán/a ke studiu, studium 
nesmí přerušit ani ukončit; 

 přihláška do výběrového řízení je závazná. 

 

Bližší informace o pracovní stáži v Zambii, Afrika: 
 

 Kam: Njovu, o.p.s., Lusaka, Zambie 
 

 Finanční podmínky: stipendium 60.000 Kč, z tohoto stipendia se hradí letenka, 

očkování, pojištění a pobytové náklady. Případné další náklady si hradí student 

z vlastních zdrojů. 

 Ubytování: poskytnuto hostitelskou organizací za cca 1.500 Kč měsíčně v případě 

pobytu dvou studentů anebo za cca 2.000 Kč měsíčně v případě ubytování jen 

jednoho studenta. 

 Náplň praxe:  

 Výuka -  Výuka probíhá ve vzdělávacím centru v Chibolyi každý všední den od 

8:00 do 12:00. Výuky se účastní přibližně 50 dětí. Tato skupina je rozdělena 

podle úrovně na začátečníky a pokročilé. Děti se učí čtení, psaní, angličtinu a 

matematiku. Odpoledne probíhá také mateřská školka pro děti od 3 do 6 let. 

Aktivity zde se zaměřují především na rozvíjení myšlení a motoriky. Děti 

z centra patří do kategorie dětí ulice. Kvůli špatné finanční situaci rodiny nebo 

nezájmu rodičů nenavštěvují normální základní školu. U většiny dětí se 

vyskytují poruchy učení a soustředění.  

 Volnočasové aktivity  - probíhají každý všední den v době od 14 do 16 hod. 

Aktivit se účastní 40 až 80 dětí. Aktivity jsou rozděleny na venkovní a vnitřní. 

Mezi vnitřní aktivity patří především výtvarná činnost, čtení a hraní stolních 

her. Venkovní aktivity tvoří většinou sport – fotbal, volejbal, košíková, skákání 

přes švihadla, badminton, pouštění draků atd. Hlavní snahou je rozvoj 

abstraktního myšlení a motorických funkcí a zajistit kvalitní trávení volného 

času. 

http://www.njovu.cz/


 Nízkoprahový klub  - Nízkoprahový klub v chudinské čtvrti Ngombe slouží 

mládeži ve věku od 13 do 22 let, kteří se řadí do kategorie problémové 

mládeže. Cílovou skupinou projektu jsou zneužívaní teenageři, mladé matky, 

drogově závislá mládež, dětské prostitutky, mládež se složitým sociálním 

zázemím atd. Aktivity probíhají v odpoledních hodinách a jsou rozděleny do 

kroužků – výtvarný, hudební, diskusní atd. Cílem aktivit je nabídnout mládeži 

kvalitní trávení volného času a motivovat je k vytrvalé práci jako náhradu za 

psychopatologické návyky.  

 Učňovské kurzy pro sociálně ohrožené děti v Mongu – výuka oborů pekař, 

krejčí a elektrikář na nově vybudované učňovské škole v Mongu. Tříměsíční 

kurzy navštěvují studenti od 13 do 25 let. Cílem projektu je předat studentům 

dovednosti, které přispějí k jejich úspěšnému uplatnění se na trhu práce. 

Práce na projektu spočívá především v organizaci výuky, vedení učňovských 

obchodů, spolupráce s učiteli a vytváření detailních studijních plánů, 

spolupráce s místní komunitou atd. 

 Centrum domácí péče pro HIV pozitivní – projekt zaměřený na péči o HIV 

pozitivní ve venkovské oblasti kolem okresního městečka Chibombo. Njovu 

zde zajišťuje workshopy pro dobrovolníky pracující v centru, pro místní 

komunitu (zaměřené na prevenci a zásady positive living) a pro děti. Dále 

připravujeme income generating activities pro dvě přibližně dvacetičlenné 

support groups. V rámci těchto aktivit se buduje chov kuřat, bylinkové 

zahrady a krejčovská dílna.  

 Projekt Adopce zambijských dětí -  má pomoci na dálku dětem a mladistvým 

k přístupu ke vzdělání a ke zdravotní a sociální péči. Díky vysoké 

nezaměstnanosti a s tím spojené chudobě si rodiče dětí nebo jejich 

opatrovníci často nemohou dovolit hradit výdaje spojené s výukou – jedná se 

zejména o školní uniformy, knihy a učebnice, sešity apod. Studenti ZSF JU jsou 

s „adoptovanými“ dětmi stále v kontaktu. Z peněz, které poskytl „adoptivní“ 

rodič, se dítěti nakupuje vše potřebné pro výuku a hradí se mu nezbytná 

zdravotně sociální péče  

 Jazykové schopnosti: komunikativní znalost angličtiny 

 Závěrečná zpráva studentky TF JU Radky Slavíčkové, která tuto praktickou stáž 

absolvovala v roce 2014: http://www.tf.jcu.cz/files/zahranicni-vztahy/zambie-zaverecna-

zprava.pdf  

 

 

http://www.tf.jcu.cz/files/zahranicni-vztahy/zambie-zaverecna-zprava.pdf
http://www.tf.jcu.cz/files/zahranicni-vztahy/zambie-zaverecna-zprava.pdf


PŘÍLOHA č. 2 

PŘIHLÁŠKA K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ 
PRACOVNÍ STÁŽ V ZAMBII, AFRIKA V RÁMCI PROJEKTU 

´INTERNACIONALIZACE NA TF JU´, IP 2016 

 

Termín výjezdu:               v případě, že preferujete jeden z termínů, uveďte ho 

 
UCHAZEČ 
 

Jméno a příjmení  

Osobní číslo  

Aktuální ročník 
studia 

 

Studijní obor  

Stupeň studia  
(Bc., Mgr., Ph.D.)  

 

Forma studia  

Kontakt  

Adresa  

Telefon  

E-mail  

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 
 

Jazykové znalosti 

Jazyk pobytu v zahraničí Úroveň (B1, B2 …) 

  

  

Způsob doložení jazykových 
znalostí 

 

Předchozí studijní 
pobyty/pracovní stáže v 
zahraničí 

 
 
 
 

 
 
 

 

Jsem si vědom/a toho, že podání přihlášky k výběrovému řízení je ZÁVAZNÉ. Dále prohlašuji, 
že jsem se seznámil/a s podmínkami výběrového řízení.  

 

V ………………………… dne……………………            Podpis ………………..……………………… 

 


