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Nadácia Milana Šimečku  
hľadá 
stážistku alebo stážistu pre projekt Ako na chudobu? 

 
 

Základné informácie o stáži 
Trvanie – letný semester (február – máj 2015) 
Rozsah – cca 16 hodín týždenne 

Miesto – v kancelárii nadácie, Panenská 4 Bratislava + práca z domu 

Termín nástupu – február 2015 

Typ stáže - neplatená 
 
Náplň práce 

 priebežný monitoring a spracovanie udalostí a opatrení vlády v oblasti politík zameraných 
na Rómov za obdobie júl 2014 – jún 2015 

 rešerš zahraničných a domácich článkov, štúdií, aktivít a sociálnych kampaní o téme inklúzia 
do almanachu Inklúzia 2015 

 asistovanie pri ďalších aktivitách projektu 
 komunikácia a pravidelné porady s editorom zodpovedným za stáž 
 komunikácia s projektovými manažérmi/manažérkami a príprava noviniek z projektov na 

webovú stránku 
 

Požiadavky 

 záujem o spoločenské dianie a sociálne otázky 
 základný prehľad v domácej politike 
 rešpekt k hodnotám Nadácie Milana Šimečku 
 časová flexibilita 
 výborné ovládanie slovenského jazyka 
 znalosť anglického jazyka 
 komunikačné schopnosti 
 zodpovedný prístup k práci 

 

Pre inšpiráciu 

Jednou z úloh stáže bude príprava prehľadu udalostí v rómskej téme za uplynulý rok. V prípade 
záujmu si pozrite minuloročnú verziu prehľadu: Publikácia Rómovia vo verejných politikách 2014. 
 
V prípade záujmu o stáž nám, prosíme, pošlite svoj štruktúrovaný životopis e-mailom na adresu 
nms@nadaciams.sk do 9. februára 2015. V predmete e-mailu uveďte „Záujem o stáž” a do mailu 
napíšte čím Vás naša ponuka zaujala (1-2 odseky). Všetkým uchádzačom a uchádzačkám následne 
zašleme jednoduché úlohy, ktoré bude potrebné vypracovať do 16. februára. Na základe 
vypracovaných úloh vybraných uchádzačov a vybrané uchádzačky pozveme na osobné stretnutie.   
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O projekte Ako na chudobu? 
V rámci projektu Ako na chudobu? sa zaoberáme témami chudoby, sociálneho vylúčenia a inklúzie.  
 
Inklúzia je nový pojem. Vo všeobecnosti sa o nej dosť hovorí, avšak málokto vie, čo tento termín znamená a 
čo všetko zahŕňa. Považujeme preto za užitočné viesť o inklúzii a jej obsahu verejnú diskusiu. Rovnako 
považujeme za potrebné hovoriť o chudobe a sociálnom vylúčení, témach, ktoré sú často nesprávne 
interpretované. V rámci projektu vykonáme prieskum verejnej mienky v oblastiach chudoby, sociálneho 
vylúčenia a inklúzie. Následne pripravíme sériu odborných aj populárno-náučných článkov, publikácií a 
podujatí, ktorými chceme prispieť k pochopeniu stavu, príčin a dôsledkov chudoby a sociálneho vylúčenia a 
k zvnútorneniu dôležitosti inklúzie pre nás všetkých. 
 
V neposlednom rade sa pokúsime inklúziu aj merať. Overená metodológia merania inkluzívnosti inštitúcií, 
samosprávy či štátnej správy otvára nové možnosti v oblasti identifikácie výziev aj dobrej praxe a 
presadzovania inkluzívnych politik. V rovine presadzovania budeme monitorovať vládne politiky s dopadom 
na chudobu, sociálne vylúčenie a inklúziu na Slovensku. 
 

O nadácii Milana Šimečku 
Nadácia Milana Šimečku patrí medzi najstaršie mimovládne organizácie na Slovensku. Nesie meno človeka, 
ktorý bol významným disidentom, mysliteľom, filozofom a spisovateľom v bývalom Československu. Krátko 
po jeho smrti sa v roku 1991 jeho priatelia (Martin Bútora, Juraj Flamik, Fedor Gál, Miroslav Kusý, František 
Mikloško, Peter Tatár a Peter Zajac) rozhodli založiť inštitúciu, ktorej cieľom je podnecovať a podporovať 
aktivity smerujúce k rozvoju demokracie, kultúry, tolerancie a občianskej spoločnosti. 
 
Nadácia Milana Šimečku je ľudskoprávna organizácia, ktorá svoju činnosť realizuje najmä prostredníctvom 
týchto šiestich nástrojov: informovanie, vzdelávanie, skúmanie, presadzovanie, pripomínanie, sieťovanie. 
Počas dvoch desaťročí sme realizovali desiatky projektov, vydali vyše 100 publikácií, vyškolili viac ako 3000 
učiteľov a učiteliek, na našich podujatiach sa zúčastnilo niekoľko desiatok tisíc účastníkov. Väčšina aktivít, 
ktorým sme sa v minulosti venovali, alebo ktoré realizujeme v súčasnosti, sa týkali ľudských práv, prípadne 
vzťahov medzi majoritnou populáciou a menšinami. V súčasnosti sa nadácia angažuje v troch témach: 
 
1. Pamäť 
Chceme prispieť k vytvoreniu spoločnosti, ktorá nezabúda na kľúčové udalosti spojené s jej históriou, má 
záujem poznať svoju minulosť, je schopná ju kriticky reflektovať a s ohľadom na ňu formovať svoj postoj k 
aktuálnym udalostiam. 
 
2. Rozmanitosť 
Snažíme sa aktívne prispieť k tomu, aby sa na Slovensku podporovala rozmanitosť a vytvárali rovné 
podmienky pre všetkých. Veríme, že každý človek má právo byť akceptovaný ako plnohodnotný člen 
spoločnosti a má mať reálnu možnosť spolupodieľať sa na jej utváraní. 
   
3. Inklúzia 
Prostredníctvom zlepšovania postavenia sociálne vylúčených skupín, osobitne Rómov a Rómok, chceme 
podporovať vytváranie inkluzívnej a súdržnej spoločnosti. Našou víziou je krajina, ktorá všetkým svojim 
členom a členkám zaručuje skutočnú rovnosť zohľadňujúc ich rôzne východiskové situácie. 


