
Nazwa instytucji:

Nazwa komórki organizacyjnej lub 

projektu/przedsięwzięcia, do którego 

zostanie przydzielony stażysta:

Profil działalności instytucji. W przypadku zapraszania 

stażysty do określonego działu lub projektu, prosimy o 

określenie jego specyfiki: Miejscowość: Województwo: Termin:

Liczb

a 

godzi

n (od 

160 

do 

320): Zakres obowiązków: Cel stażu:

Umiejętności jakie nabędzie 

stażysta:

Preferowane kierunki studiów 

kandydatów:

Fundacja Kultury \"Kalejdoskop\" Klubokawiarnia Aquarium

Upowszechnianie kultury i sztuki, organizacja wydarzeń 

kulturalnych. 

Klubokawiarnia Aquarium - kulturalna kawiarnia 

mieszcząca się w galerii sztuki, nastawiona na 

organizację licznych wydarzeń, takich jak koncerty, 

projekcje filmowe, warsztaty i spotkania tematyczne. Bielsko-Biała śląskie marzec-czerwiec 160

Planowanie, promowanie i 

organizowanie wydarzeń 

kulturalnych

Nabycie praktycznej wiedzy na temat organizacji 

wydarzeń kulturalnych

Umiejętności związane z 

planowaniem, promowaniem i 

organizowaniem wydarzeń 

kulturalnych

Animacja społeczno-

kulturalna, kulturoznawstwo

Fundacja FARBIARNIA Fundacja FARBIARNIA

działanie na rzecz rozwoju kultury i sztuki wśród dzieci, 

młodzieży, oraz dorosłych poprzez realizację i 

finansowanie projektów artystycznych, edukacyjnych i 

obywatelskich, rozwijanie wiedzy o kulturze, sztuce, 

krzewienie postaw artystycznych, estetycznych i 

obywatelskich, kreowanie ciekawych zjawisk w kulturze 

i sztuce, w Polsce i na świecie, promowanie i wspieranie 

działań i idei artystycznych ze szczególym 

uwzględnieniem młodych twórców, ukazywanie kultury 

jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego, 

pełniącego ważną rolę w dialogu międzypokoleniowym 

i międzykulturowym, rewitalizacja przestrzeni 

publicznej za pomocą kultury, krzewienie postaw 

tolerancyjnych i otwartych, aktywizacja i wzmacnianie 

tożsamości grup marginalizowanych, promocja kultury i 

sztuki w środowisku osób niepełnosprawnych, budowa 

społeczeństwa obywatelskiego, ze szczególnym 

uwzględnieniem społeczności lokalnej, integrowanie 

środowiska osób działających na rzecz dobra 

publicznego, promocję miasta Bydgoszczy, 

województwa kujawsko-pomorskiego w Polsce, Europie 

i na świecie Bydgoszcz

kujawsko-

pomorskie 22.02-31.06.2017 290

bieżąca praca nad działalnością 

fundacji, praca biurowo-

administracyjna, obsługa stron 

internetowych, pomoc przy 

organizacji wystaw, promocja, 

kontakt z mediami, redagowanie 

krótkich informacji prasowych, 

pomoc przy przeprowadzeniu 

projektów w ramach działalności 

fundacji, praca przy materiałach 

archiwalnych

zapoznanie stażysty z funkcjonowaniem fundacji 

oraz przeprowadzaniem projektów

podstawowa obsługa 

programów graficznych, 

redagowanie krótkich notek 

prasowych, zaznajomienie z 

procedurami przeprowadzania 

projektów oraz ich 

rozliczaniem, prowadzenie 

promocji bieżących projektów, 

prowadzenie stron 

internetowych na platformie 

Wordpress, współpraca z 

lokalnymi instytucjami kultury

historia sztuki, socjologia, 

ochrona dóbr kultury; kierunki 

humanistyczne

Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Dział merytoryczny

1. Wyszukiwanie / tworzenie bazy informacji - o 

artykułach prasowych, publikacjach  i innych 

materiałach zdigitalizowanych na temat różnych 

aspektów działalności warstwy ziemiańskiej.

2. Budowa indeksu bibliografii na temat ziemiaństwa 

(publikacje tematyczne, pamiętniki, relacje, itp.).

Praca możliwa poza siedzibą muzeum. Dobrzyca wielkopolskie do uzgodnienia 300

Pomoc w wyszukiwaniu informacji i 

tworzeniu ciekawych informacji na 

stronie w internecie.

Poznanie zasad archiwistyki, bibliotekoznawstwa i 

kwerend muzalnych.

Umiejśetnośc wyszukiwania 

źródeł informacji jak i ich 

selektywnego opracowania. 

Poznanie działalności 

muzeum, budowania oferty 

oświatowej i edukacyjnej. 

Możliwość opracowania i 

przeprowadzenia zajęć wg 

własnego scenariusza.

socjologia, historia, 

kulturoznawstwo, 

archiwistyka



Gdański Archipelag Kultury \"Wyspa Skarbów\"

\"Wyspa Skarbów\"  - najmłodsza placówka Gdańskiego 

Archipelagu Kultury (2004 r.)

Obecny budynek mieszczący się przy ul. Turystycznej 3 

istniał już w 1911 r. Obiekt położony jest tuż przy 

gęstym, cichym lesie. W latach 20. i 30. XX wieku 

mieścił się tu elegancki Hotel Lindenhof oraz Restaurant 

und Cafe Bohnsack. Cały kompleks funkcjonował do 

połowy lat 40. XX w., po działaniach wojennych i 

odbudowie pełnił funkcję m.in.: szkoły podstawowej, 

przedszkola, Gromadzkiej Rady Narodowej oraz 

biblioteki.

Dziś w budynku znajduje się jedyny na Wyspie 

Sobieszewskiej DOM KULTURY, GALERIA, Centrum 

Wystawiennicze Wyspy Sobieszewskiej i Ujścia Wisły 

im. Wincentego Pola GAK oraz 48 filia Wojewódzkiej i 

Miejskiej Biblioteki Publicznej . Rozwijamy działalność 

muzealną, która rozpoczęła się w 1974 r. wraz z 

powstaniem Izby Pamięci Wincentego Pola. Zadaniem 

tego miejsca jest przybliżenie społeczeństwu twórczości 

poety, jak i dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 

Wyspy Sobieszewskiej oraz Żuław Wiślanych.

Działania artystyczno-społeczne koncentrujemy na 

byciu blisko ludzi oraz ich kulturalnych potrzeb Gdańsk pomorskie

22.02.2017 - 

31.06.2017

160-

320

promocja wydarzeń kulturalnych, 

opracowywanie materiałów 

promocyjnych, animacja działań 

edukacyjno-warsztatowych

poznanie zasad funkcjonowania instytucji kultury, 

poznanie zasad promocji wydarzeń kulturalnych, 

nauka wystąpień publicznych, nauka samodzielnego 

prowadzenia projektów warsztatowych

pracy samodzielnej i 

zespołowej, umiejętność 

obsługi programów Microsoft 

Office, odpowiedzialność, 

samodzielność, kreatywność, 

umiejętność redagowania 

tekstów, wiedza z zakresu 

działalności kultury

dziennikarstwo, 

kulturoznawstwo, animacja 

kultury, historia, historia 

sztuki, muzykologia, sztuki 

plastyczne, filologie (polska, 

angielska), skandynawistyka, 

filozofia, socjologia, 

politologia, etc.

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska Dział Edukacji

Program Działu Edukacji jest zgodny z planem rozwoju 

Muzeum Historycznego Miasta Gdańska i strategią 

Miasta Gdańska. Główne realizowane cele 

to szeroko pojęta działalność edukacyjna (w tym z 

zakresu edukacji muzealnej i kulturalnej). Ponadto dział 

organizuje również wystawy oraz opiekuje się 

ekspozycją muzealno-edukacyjną tzw. „Salą Rycerską” 

oraz „Pokoikiem Panienki z okienka” w Dworze Artusa. 

Działania  edukacyjno-animacyjne mają na celu 

stymulację kreatywności i aktywizację twórczą 

wszystkich odbiorców oraz kształtowanie potrzeb 

stałego uczestniczenia w życiu kulturalnym. Aktywizacja 

i integracja społeczności lokalnej jest odpowiedzią na 

problemy zdiagnozowane w strategii rozwoju miasta 

Gdańska. Ponadto w realizacji zadań edukacyjnych 

akcentowane są ochrona i zwiększanie dostępności oraz 

atrakcyjności materialnego i duchowego dziedzictwa 

kulturowego Gdańska.

Podejmowane są również działania o charakterze 

kancelaryjnym i administracyjnym na zlecenie 

Dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Gdańsk pomorskie

22.02.2017 - 

31.06.2017 160

dyspozycyjności (przynajmniej jeden 

dzień w tygodniu), - kreatywności, - 

sumienności i odpowiedzialności, - 

umiejętności pracy w zespole

Promocja działalności edukacyjnej w instytucjach 

kultury, promowanie rozwoju edukacji regionalnej, 

wzmacnianie lokalnejtożsamości

Kształcenie z zakresu edukacji 

muzealnej: w tym dydaktyka 

muzealna, historia sztuki 

Gdańska oraz możliwość 

wykorzystania wiedzy 

teoretycznej w praktyce. 

Samodzielne prowadzenie 

zajęć edukacyjnych z grupami 

szkolnymi według 

elastycznych założeń i teorii 

edukacji - metodyka pracy 

pedagogicznej w muzeum. 

Doświadczenie zawodowe 

szczególnie cenne dla 

specjalizacji nauczycielskiej - w 

zakresie edukacji muzealnej, 

historycznej, artystycznej.

- preferowane wykształcenie 

w dyscyplinie historia oraz 

pedagogika, różne 

specjalności.



Muzeum Narodowe w Gdańsku Gdańska Galeria Fotografii

Gdańska Galeria Fotografii jest miejscem prezentacji 

wystaw czasowych i siedzibą muzealnego działu 

specjalizującego się w gromadzeniu, opracowywaniu i 

udostępnianiu fotografii artystycznej i historycznej. 

Kolekcja działu liczy ponad 8000 obiektów. Podzielona 

jest na cztery tematyczne zbiory: Fotografii Gdańskiej, 

Fotografii Kresowej, Fotografii Artystycznej i Pracownię 

Variów. Zespół Działu Fotografii opracowuje naukowo 

dzieła posiadane, prowadzi programy badawcze, 

pozyskuje środki na zakupy dzieł sztuki i organizację 

wystaw czasowych, realizuje program wystaw także 

poza galerią, prowadzi cykl spotkań Rozmowy o 

fotografii… oraz programy edukacyjne do wystaw. Gdańsk pomorskie

01.03 – 

31.06.2017 160

1. Sporządzanie podstawowego i 

rozbudowanego opisu fotografii: 

autor, technika wymiary, datowanie 

2. Opracowanie depozytu fotografii.  

3. Skanowanie dokumentów 

fotograficznych, negatywów i innych 

archiwaliów z depozytu działu 

fotografii. 4. Tworzenie 

elektronicznej bazy danych i 

uzupełnianie kart w programie do 

zarządzania zbiorami Musnet. 5. 

Współpraca przy działaniach 

promocyjnych Gdańskiej Galerii 

Fotografii, publikacje na FB postów.  

6. Tworzenie dokumentacji 

fotograficznych wystaw w GGF.  7. 

Współpraca przy organizacji w tym 

aranżacji, promocji i produkcji 

wystawy. 8. Zapoznanie z 

procedurami i wnioskami Działu 

Fotografii do Muzealnych Komisji 

Zakupów. Sporządzanie opisów 

fotografii i całych wniosków do MKZ.

Poszerzenie i zdobycie nowych umiejętności i 

wiadomości na temat pracy z fotografią jako 

elementem zbioru kolekcji muzeum, funkcjonowania 

i organizacji muzeum. Nawiązanie kontaktów z 

międzynarodowym i Trójmiejskim środowiskiem 

artystycznym i muzealnym.

1. Umiejętność sporządzenia 

podstawowego i 

rozbudowanego opisu 

fotografii z uwzględnieniem 

informacji o autorstwie, 

datowaniu, technikach 

fotograficznych. 2. Pozyskanie 

wiedzy na temat programu do 

zarzadzania i ewidencji 

zbiorów Musnet, uzupełnianie 

kart elektronicznych zbiorów 

Galerii. 3. Umiejętność 

prowadzenia dokumentów 

związanych z dziełami sztuki 

opartych o procedury 

muzealne. 4. Zdobycie wiedzy 

na temat praktycznego 

funkcjonowania muzeum i 

jego organizacji pod względem 

merytorycznym, edukacyjnym 

oraz procedur w zakresie 

zabezpieczenia zbiorów.   5. 

Umiejętność nawiązywania 

kontaktów z 

międzynarodowymi artystami 

i widzami.  6. Umiejętność 

Kulturoznawstwo, Historia 

Sztuki, Dziennikarstwo i 

komunikacja społeczna, 

Wiedza o filmie i kulturze 

audiowizualnej, Zarządzanie 

instytucjami artystycznymi, 

Intermedia, Edukacja 

Artystyczna, Animacja i 

upowszechnianie kultury, 

kierunki artystyczne

Fundacja MEAKULTURA

czasopismo elektroniczne meakultura.pl, 

Konkurs Polskich Krytyków Muzycznych 

KROPKA, kampania społeczno-edukacyjna 

\"Save the Music\"

Fundacja MEAKULTURA powstała w 2012 r. Swoją 

działalność skupia wokół muzyki, edukacji i artystów, 

będąc jedynym w swoim rodzaju połączeniem 

niezależności, pasji oraz profesjonalizmu. Promuje 

wartościową muzykę  różnych gatunków, prowadzi 

działalność koncertową i wydawniczą, realizuje projekty 

edukacyjne, wspiera profesjonalne dziennikarstwo 

muzyczne, a także działania naukowców, twórców, 

wykonawców, producentów i festiwali (godnych uwagi 

ze względu na wysoką jakość artystyczną). 

MEAKULTURĘ tworzą eksperci ze środowiska 

uniwersyteckiego i muzycznego w Polsce oraz poza jej 

granicami (Belgia, Stany Zjednoczone, Francja, Wielka 

Brytania). Pomimo stosunkowo krótkiej historii swego 

istnienia, Fundacja może pochwalić się osiągnięciami o 

niekwestionowanej wartości artystycznej i naukowej, w 

tym m.in. organizacją pierwszego w kraju Konkursu 

Polskich Krytyków Muzycznych KROPKA prowadzeniem 

niezależnego czasopisma elektronicznego 

www.meakultura.pl oraz kampanią społeczno-

edukacyjną „Save the Music”. Gliwice śląskie

1.03.2017 - 

31.06.2017 320

Tworzenie tekstów o muzyce oraz 

notek prasowych, współpraca 

redakcyjna przy tworzeniu 

czasopisma elektronicznego 

meakultura.pl (także w zakresie 

obsługi systemu zarządzania treścią 

CMS), kontakt z instytucjami kultury, 

działania promocyjne i PR-owe 

związane z projektami Fundacji, 

przede wszystkim z Konkursem 

Polskich Krytyków Muzycznych oraz 

kampanią społeczno-edukacyjną 

"Save the Music"

Tworzenie kadr kultury, szczególnie w zakresie 

rozwijania umiejętności związanych z 

dziennikarstwem muzycznym oraz wiedzy na temat 

rynku muzycznego i instytucji kultury, rozwijanie 

umiejętności interpersonalnych związanych z pracą 

w zespole oraz z kontaktami zawodowymi (instytucje 

kultury, odbiorcy projektów Fundacji)

opanowanie umiejętności w 

zakresie uprawiania krytyki 

muzycznej (felietony, 

wywiady, recenzje), 

umiejętności formułowania 

notek prasowych i 

promocyjnych (dostosowanie 

komunikatu do potrzeb 

odbiorcy), umiejętności 

nawiązywania kontaktów 

zawodowych z instytucjami 

kultury i przedstawicielami 

rynku muzycznego

muzykologia, teoria muzyki, 

kierunki humanistyczne i 

artystyczne

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 

Sportu i Rekreacji Dział Animacji i Kultury

MGOKSIR organizuje życie kulturalno-rozrywkowe na 

terenie 7500 miasteczka oraz w sąsiednich 

miejscowościach wiejskich. Są to różnego typu 

przedsięwzięcia: koncerty, festyny, happeningi, 

spotkania . Poza tym ośrodek prowadzi sekcje 

zainteresowań dla dzieci, młodzieży i seniorów oraz 

okazjonalne warsztaty .  Praca w dziale  kreującym te 

wydarzenia jest różnorodna, tempo pracy szybkie, a 

pracownicy zajmują się również opracowaniem 

graficznym materiałów promocyjnych , redakcją 

tekstów, a w wolnych chwilach angażują się w różne 

inne projekty, w tym charytatywne . Dział liczy sobie 3 

osoby bezpośrednio pracujące we wspomnianym 

powyżej zakresie . Gniewkowo

kujawsko-

pomorskie od 1 marca 2017 160

Pomoc przy organizacji imprez, 

projektowaniu materiałów 

promocyjnych , pomoc przy 

prowadzeniu zajęć dla dzieci i 

młodzieży, pomoc przy pracy 

administracyjnej, promocja 

działalności kulturalnej i sportowej 

ośrodka, pomoc w przygotowaniu 

warsztatów i wypoczynku dla dzieci , 

mile widziana umiejętność 

programów graficznych

Poznanie specyfiki działania ośrodka kultury i sportu 

w małej miejscowości, zdobycie doświadczenia w 

organizacji i promocji wydarzeń kulturalnych, 

rekreacyjnych i sportowych oraz pracy zespołowej

doświadczenie w pracy w 

instytucji publicznej, 

praktyczna znajomość 

narzędzi organizacji wydarzeń, 

projektowanie i promowanie 

wydarzeń kulturalnych, 

umiejętność tworzenia 

tekstów promocyjnych

animacja kultury, 

kulturoznawstwo, sztuki 

plastyczne, historia sztuki, 

teatrologia, dziennikarstwo, 

grafika



Miejski Ośrodek Sztuki Dział Wystaw i Edukacji, Galeria BWA

Galeria BWA prowadzi działalność wystawienniczą 

prezentując prace artystów polskich i zagranicznych. 

Rrealizujemy również wiele projektów edukacyjnych 

skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym 

oraz dorosłych: warsztaty sztuki, wykłady oraz 

spotkania z artystami. Gorzów Wilk. lubuskie

maj, czerwiec 

2017 160

współpraca przy organizowaniu 

wystaw, przygotowywanie 

materiałów infornacyjnych dla galerii, 

uczestnictwo i pomoc w projektach 

edukacyjnych.

zapoznanie się w praktyce z funkcjonowaniem 

instytucji kultury o ptofilu wystawienniczym i 

edukacyjnym.

podstawy organizowania 

działalności kulturalnej i jej 

promocji, umiejątność 

przygotowywania materiałów 

informacyjnych o 

wydarzeniach kulturalnych, 

techniczne umiejętności 

przygotowywania ekspozycji, 

umiejętność organizowania 

warsztatów edukacyjnych.

Edukacja Artystyczna, Historia 

Sztuki

Miejski Ośrodek Sztuki Galeria BWA/Dział Programu i Promocji

Samorządowa Instytucja Kultury działająca przede 

wszystkim w trzech obszarach: Dział Kultury Filmowej i 

kino, Galeria BWA prezentująca sztukę współczesną, 

edukacja w różnych obszarach wiekowych i wielu 

programach. Gorzów Wlkp. lubuskie

22.02 – 

31.06.2017 320

współpraca przy aranżacji wystaw, 

obsługa wydarzeń kulturalnych

praktyka w instytucji kultury zdobycie doświadczenia 

w pracy w instytucji kultury

doświadczenie w zakresie 

organizacji i aranżacji wystaw 

oraz promocji działań 

kulturalnych

historia sztuki, studia 

kuratorskie, 

kulturoznawstawo

Miejski Ośrodek Sztuki Dział Kultury Filmowej

promocja i edukacja w zakresie sztuki filmowej, 

prowadzenie studyjnego kina oraz DKFu, organizowanie 

przedsięwzięć upowszechniających szeroko pojętą 

kinematografię (z naciskiem na kino spoza 

mainstreamu), spotkania autorskie, przeglądy, 

festiwale, promocja młodych twórców, wykłady, 

warsztaty, konwersatoria z filmu i wiedzy o mediach. Gorzów Wlkp. lubuskie 1.03. - 30.06.2017 320

pomoc w obsłudze seansów, 

organizacji wydarzeń, pokazów 

filmowych oraz warsztatów dla dzieci 

i młodzieży,  promocja działań 

filmowch i edukacyjnych, wsparcie w 

bieżącej działalności kina (także w 

drobnych pracach biurowych), 

wsparcie w pisaniu projektów o 

dotacje

podwyższenie kwalifikacji zawodowych, zdobycie 

doświadczenia, wzmocnienie kompetencji oraz 

umiejętności praktycznych związanych z 

działalnością kulturalną

znajomość specyfiki pracy w 

jednostce o charakterze 

kulturalnym, praktyczna 

znajomość narzędzi organizacji 

i promocji wydarzeń, 

pogłębienie wiedzy z zakresu 

edukacji filmowej i medialnej, 

praktyczne przygotowanie do 

samodzielnego opracowania 

wniosków o dotacje

kulturoznawstwo, 

filmoznawstwo, animacja 

kultury, filologia polska, 

pedagogika

MUZEUM ZAMOYSKICH W KOZŁÓWCE

DZIAŁ ZBIORÓW DAWNYCH/PRACOWNIA 

KONSERWATORSKA

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce to muzeum typu 

rezydencjonalnego. Jest to dawna siedziba rodu 

Zamoyskich obejmująca pałac, budynki towarzyszące i 

park. W XVIII- wiecznym pałacu, przebudowanym na 

przełomie XIX i XX wieku urządzona jest ekspozycja 

wnętrz z tego okresu, oparta na zbiorach Konstantego 

Zamoyskiego, pierwszego ordynata na Kozłówce, 

zawierająca kolekcje malarstwa i rzemiosła 

artystycznego.  W jednym z budynków mieści się 

obecnie galeria socrealizmu, w dawnej stajni urządzono 

powozownię, zaś w teatralni odbywają się wystawy 

czasowe. W ramach działalności statutowej muzeum 

gromadzi i opracowuje przedmioty zabytkowe od XVIII 

wieku do lat 60-tych wieku XX oraz zajmuje się 

profilaktyką konserwatorską i przeprowadza 

konserwację obiektów. Przygotowuje wystawy z 

zakresu kultury materialnej związanej z warstwą 

arystokratyczną i ziemiańską, wydaje katalogi zbiorów i 

wystaw. Co dwa lata placówka nasza przygotowuje 

sesje naukowe poświęcone tematyce ziemiaństwa, 

myśliwstwa oraz muzealnictwa, materiały z tych sesji są 

publikowane. Muzeum udostępnia swoje zbiory 

publiczności, a zwiedzanie odbywa się z przewodnikiem 

w stylowym stroju, dla turystów zagranicznych w 

czterech językach. Instytucja nasza prowadzi działalność 

edukacyjną, proponując dzieciom i młodzieży KAMIONKA lubelskie
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1. Zapoznanie się z historią i zbiorami  

muzeum. Oprowadzanie grup 

specjalnych. Zapoznanie się z 

programem komputerowej ewidencji 

muzealiów MONA. Zakładanie bazy 

danych muzealiów. 2 .Zapoznanie się 

z funkcjonowaniem pracowni 

konserwatorskiej w muzeum 

rezydencji (profilaktyka 

konserwatorska). Przeprowadzanie 

konserwacji wybranych obiektów pod 

nadzorem konserwatora.3. Pomoc 

przy organizacji wystaw czasowych 

oraz dziełalności edukacyjnej (lekcje 

muzealne).

Zapoznanie się z różnymi aspektami pracy w 

muzeum - rezydencji, nabycie praktycznych 

umiejętności  pracy z obiektem zabytkowym w tym 

podstaw profilaktyki konserwatorskiej.

Poznanie sposobów 

ewidencjonowania i 

opracowywania zbiorów 

muzealnych w wersji 

tradycyjnej i elektronicznej 

(umiejętność sporządzenia 

karty ewidencyjnej 

muzealiom, praca w 

programie MONA, 

stosowanym przez wiele 

muzeów w Polsce).  

Praktyczne poznanie 

sposobów profilaktyki 

konserwatorskiej oraz metod 

stosowanych przy konserwacji 

obiektów zabytkowych.

historia sztuki, muzealnictwo, 

konserwacja i restauracja dzieł 

sztuki, historia



Fundacja Magiczne Kąty Biuro fundacji

Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną pożytku 

publicznego:

Celami Fundacji są m.in.:

1. rozwój obszarów wiejskich 

2. zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz 

kulturowego dziedzictwa regionów

….

Fundacja realizuje swoje cele poprzez m.in.:

- współorganizowanie i organizowanie działalności 

kulturalnej, sportowej, turystycznej, rekreacyjnej i tym 

podobnej integrującej środowisko wiejskie

Kąty 

Goździejewski

e Drugie Nr 40 mazowieckie
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organizowanie wydarzeń 

kulturalnych w podwarszawskiej 

miejscowości, zbórka funduszy na te 

cele, rozmowy z samorządami, 

sponsorami, prowdzenie facebooka, 

rozmowy i dokonywanie wyborów z 

artystami, promocja wydarzeń 

kulturalnych, prowadzenie facebooka 

fundacji

Rozwijanie działalności fundacji, styczność z pracami 

społecznymi dla ludzi, rozpowszechnianie kultury w 

nieznanych miejscach i zachęta potencjalnych 

odbiorców

1.	Samodzielna organizacji 

czasu pracy, sporządzenia 

planu dnia 2.	Prowadzenia 

kalendarza spotkań, 

nadzorowania umówionych 

terminów spotkań 

3.	Przygotowywania i 

realizacji projektów 

kulturalnych  

dofinansowanych ze środków 

zewnętrznych 4.	Działań 

marketingowych (plakaty, 

facebook, strona internetowa) 

5.	Bezpośrednia styczność z 

artystami i potencjalnymi 

odbiorcami, przeprowadzenie 

rozmów z nimi 6.	Nabycie 

praktycznej umiejętności 

przeprowadzania rozmów z 

samorządami i władzami 

administracji publicznej 

7.	Sporządzanie umów z 

wykonawcami 8.	Samodzielne 

wykonywanie powierzonych 

zadań BRAK
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działalnośc edukacyjna, / 

prowadzenie dokumentacji 

dotyczącej pracy Biblioteki zapoznanie stazysyu ze specyfiką pracy w Muzeum

umiejętnośc pracy w zespole i 

kilentem zewnetrzym,

historia, historia sztuki,studia 

artystyczne, 

bibliotekoznawstwo, 

etnologia,

Fundacja Wschód Sztuki Cracow Gallery Weekend KRAKERS

Fundacja Wschód Sztuki powstała w styczniu 2006 

roku. Jej celem jest promowanie sztuki najnowszej 

powstającej w Polsce, zarówno w kraju, jak i za granicą. 

Działalność niniejsza ma za zadanie wywołanie wzrostu 

zainteresowania, jak również poszerzenie wiedzy i 

znajomości sztuki współczesnej (szczególnie 

najnowszej), w społeczeństwie oraz rozwoju środowisk 

artystycznych młodej generacji. Dążenia Fundacji 

realizowane są poprzez: organizowanie i finansowanie 

wystaw dzieł sztuki na terenie kraju i poza jego 

granicami, prowadzenie analiz i studiów z zakresu 

sztuki aktualnej, urządzanie spotkań i sympozjów 

dotyczących sztuki najnowszej, gromadzenie i 

dokumentacyjne opracowywanie dzieł, głównie 

eksponatów sztuk wizualnych, współpracę z krajowymi i 

zagranicznymi instytucjami kulturalnymi oraz osobami 

zainteresowanymi celami Fundacji, elektroniczną i 

drukowaną archiwizację wydarzeń inicjowanych i 

współtworzonych przez organizację. 

Cracow Gallery Weekend Krakers to projekt, promujący 

sztukę współczesną w przestrzeni Krakowa. Przez ten 

czas, jego – stworzona na podstawie innych tego typu 

wydarzeń z całego świata – forma, osiągnęła nową, 

zupełnie indywidualną jakość, skierowaną przede 

wszystkim na odkrywanie i pobudzanie rozwoju Kraków małopolskie
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pomoc w bieżących pracach fundacji, 

pomoc w organizacji wystaw i 

poprzedzających ją wernisaży, 

pozyskiwanie patronów medialnych 

dla organizowanych wystaw, kontakt 

z artystami, wyszukiwanie w 

Internecie informacji niezbędnych do 

funkcjonowania fundacji, drobne 

prace biurowe

przybliżenie funkcjonowania instytucji zajmującej się 

sztuką współczesną, poszerzenie wiedzy nt. rynku 

sztuki oraz aktualnych nurtów sztuki współczesnej, 

rozwijanie umiejętności interpersonalnych

umiejętności związane z 

realizacją i zarządzaniem 

projektami, pracy grupowej, 

wiedza dot. aktualnych 

nurtów sztuki współczesnej

historia sztuki, zarządzanie 

kulturą

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Oddział Pałac Krzysztofory

Staż w jednym z oddziałów Muzeum Historycznego 

Miasta Krakowa Kraków małopolskie 22.02. - 31.06. 160

pomoc w kwerendach, pomoc w 

przygotowaniach wystaw czasowych

nabycie praktycznych kompetencji w pracy w 

instytucji kultury

praca w zespole w instytucji 

kultury

historia, historia sztuki, 

kulturoznawstwo
Stowarzyszenie Artystyczne \"Porta -- Stowarzyszenie inicjuje, koordynuje, współorganizuje Kraków małopolskie 01.03.2017 – 200 Kontakt z osobami i instytucjami z Rozwój kompetencji stażysty; pomoc stażysty w Rozwój kompetencji kulturoznawstwo, animacja 

Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w 

Łodzi Dział Marketingu i Obsługi Widzów

promocja teatru, opracowywanie oferty sponsorskiej, 

poszukiwanie partnerów do realizacji projektów, 

obsługa mediów społecznościowych, praca przy 

organizacji wydarzeń okołoteatralnych, przygotowanie i 

prowadzenie oferty edukacji teatralnej, praca przy 

opracowaniu strategii promocyjnej teatru Łodź łódzkie

1.03.2017 - 

30.06.2017

do 

uzgo

dnien

ia

promocja teatru, opracowywanie 

oferty sponsorskiej, poszukiwanie 

partnerów do realizacji projektów, 

obsługa mediów społecznościowych, 

praca przy organizacji wydarzeń 

okołoteatralnych, przygotowanie i 

prowadzenie oferty edukacji 

teatralnej, praca przy opracowaniu 

strategii promocyjnej teatru

poznanie specyfiki pracy działu marketingu w 

teatrze,

promocja, marketing ofert 

sponsorskie, rozmowy z 

potencjalnymi sponsorami, 

pozyskiwanie środków 

zewnętrznych), specyfika 

pracy teatru,

teatrologia, wiedza o teatrze, 

marketing kultury, szkoły 

artystyczne - grafika 

komputerowa, fotografia, 

animacja, , fotografia,



Fundacja Bardzo Ładnie Forest Days

Fundacja Bardzo Ładnie jest polską organizację 

pozarządową, która działa na terenie Irlandii wspierając 

upowszechnianie polskiej kultury, wiedzy o historii oraz 

dziedzictwie narodowym w Irlandii, a także promując 

współprace w dziedzinie kultury i edukacji. 

Umożliwiajmy również Polonii kontakt z polską sztuką, 

kulturą i tradycją , nasze cele realizujemy poprzez 

organizację wydarzeń artystycznych, takich jak:  

festiwale, wystawy, lekcje muzealne. Współpracujemy 

ściśle z Ambasadą RP w Dublinie oraz z Urzędem Miasta 

w Galway, które to w 2020 roku będzie Europejska 

Stolicą Kultury, oraz innymi instytucjami polskimi oraz 

irlandzkimi.

W maju tego roku przygotowujemy razem z Europejską 

Stolicą Kultury Galway2020 oraz Ambasadą RP w 

Dublinie dwutygodniowy Festiwal Lasu. W trakcie 

Festiwalu odbywać się będzie wiele wydarzeń 

skierowanych do rożnych grup wiekowych tak aby,  jak 

najobszerniej ukazać kulturotwórcza rolę lasu w Polsce. 

Częściami składowymi będą m.in.: 

konferencja/sympozjum organizowana na tutejszej 

Politechnice we współpracy z Politechniką Wrocławską 

poruszająca tematy drewna w architekturze, 

wnętrzarstwie czy meblarstwie, warsztaty kulinarne 

oparte na \"darach polskich lasów\", warsztaty oraz 

koncert pieśni kurpiowskich, wystawa fotografii we Łódź łódzkie 27.02 - 31.06 162

pisanie informacji prasowych, 

prowadzenie social mediów, 

promocja wydarzenie, kontakty z 

mediami i partnerami projektu, 

poszukujemy również osoby z 

umiejętnościami budowy stron 

internetowych

Współtworzenie międzynarodowego projektu 

promującego polska kulturę, pomoc w jego 

promocji, poszukiwaniu nowych kanałów dotarcia do 

odbiorcy

samodyscyplina, organizacja 

pracy (praca zdalna, 

umiejętność pracy w 

międzynarodowym zespole, 

umiejętności pracy pod presją 

czasu, pisania tekstów PR, 

zarządzania  projektem

dziennikarstwo, PR, 

kulturoznawstwo, etnologia, 

grafika komputerowa

Fundacja Działania

Administracja, koordynacja organizacyjna 

zadania: \"Świetlice Artystyczne. Program 

edukacyjno-artystyczny dla dzieci i 

młodzieży dotkniętej wykluczeniem 

społecznym na terenie Łodzi\"

Organizacja programu edukacyjno-artystycznego w 

ramach ww. zadania publicznego. - Koordynacja 

programem

warsztatów edukacyjno-artystycznych (warsztaty, 

animacje podwórkowe, przedstawienia artystyczne,

kulturalne, wizyty w instytucjach kultury, finałowe 

wydarzenie Festiwal Świetlic Artystycznych).

Współpraca z artystami, organizacjami pozarządowymi i 

instytucjami kultury i sztuki - głównie z

partnerami projektu. Łódź łódzkie
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- współpraca przy koordynacji 

zadania: Świetlice Artystyczne, 

współorganizacja i wsparcie 

prowadzącego podczas trwania 

warsztatów edukacyjno-

artystycznych (warsztaty, animacje 

podwórkowe, przedstawienia 

artystyczne, kulturalne, wizyty w 

instytucjach kultury); - współpraca 

przy organizacji finałowego 

wydarzenia: Festiwalu Świetlic 

Artystycznych);  - pomoc w 

prowadzeniu terminarza działalności 

edukacyjnej, koordynacja logistyczna, 

prace  administracyjne 

(sprawozdawczość, ewidencja);  - 

współpraca z artystami, 

organizacjami pozarządowymi i 

instytucjami kultury i sztuki - z 

partnerami projektu, w ramach 

promocji zadania;

Cele stażysty: uzyskanie pierwszych doświadczeń 

zawodowych, zapoznanie się ze specyfiką działania 

organizacji pozarządowej i instytucji kultury, 

poszerzenie sieci kontaktów, możliwość przełożenia 

wiedzy teoretycznie na działalność praktyczną, 

możliwość znalezienia przyszłego pracodawcy Cele 

udzielającego stażu: poszerzenie kadry, rozwijanie 

sieci kontaktów.

praca metodą projektu, 

koordynacja organizacyjna, 

animacja wydarzeń 

kulturowych (warsztaty, 

animacje podwórkowe, 

przedstawienia artystyczne, 

kulturalne, itd); koordynacja 

logistyczna, prace 

administracyjne, ewidencja 

pracy, prowadzenie 

terminarza działalności 

edukacyjnej; redagowanie 

treści w ramach promocji; 

praca w zespole, budowanie 

relacji z artystami, partnerstw 

z organizacjami 

pozarządowymi i instytucjami 

kultury i sztuki

zarządzanie w kulturze, 

kulturoznawstwo, animacja 

kultury, dziennikarstwo, 

edukacja kulturowa, edukacja 

przez sztukę, promocja w 

kulturze, historia, historia 

sztuki, bibliotekoznawstwo, 

muzealnictwo, socjologia, 

filologie, etnologia, 

teatrologia, muzykologia, 

sztuki plastyczne, 

kinematografia. Znajomość 

języków obcych



Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich 

(INSPRO) Centrum KLUCZ

Organizacja pozarządowa posiadająca status organizacji 

pożytku publicznego, prowadząca ogólnopolskie 

kampanie obywatelskie. Centrum

Klucz: wsparcie organizacji obywatelskich: 

Komunikujemy nasze doświadczenia w sposób, który 

pomaga

osiągać Wasze cele. Współpracujemy z bardzo 

różnorodnymi środowiskami – z biznesem, 

organizacjami

pozarządowymi, administracją państwową i 

samorządową, z osobami indywidualnymi. Jesteśmy 

dumni i

wdzięczni, że mogliśmy poznać różne kultury pracy i 

punkty widzenia – uczymy się dzięki temu zarówno 

siebie,

jak i świata, dla dobra którego pracujemy. Są trzy sfery, 

w których czujemy się mocni: komunikacja, współpraca

i zarządzanie. Wierzymy, że te obszary przygotowują 

każdą zmianę, którą ludzie chcą wprowadzić w świecie.

To prawda, że nie da się zbudować drogi bez inżynierów 

i maszyn, jednak zanim budowa ruszy trzeba określić

bieg drogi, potrzeby korzystających z niej ludzi, warunki 

jej budowania i wpływ na środowisko. Komunikacja,

współpraca i zarządzanie będą występować na każdym 

etapie budowy i użytkowania – dlatego należy dbać, by

były wolne od błędów, efektywne. Więcej na Łódź łódzkie do uzgodnienia 160

Wsparcie przy informowaniu o 

przedsiębiorczości społecznej, w tym 

m.in. research materiałów, które 

później zostaną opublikowane na 

stronie/ FB. b. Wsparcie zespołu 

promocji Centrum KLUCZ c. 

Pozyskiwanie partnerów dla 

przedsięwzięcia (np. darczyńcy 

biznesowi, wolontariat pracowniczy, 

przygotowywanie ofert współpracy) – 

współpraca w tym zakresie z 

zespołem ds. pozyskiwania funduszy 

d. Research konkursów grantowych 

e. Wsparcie przy przygotowywaniu 

wniosków o dofinansowanie z 

zakresu przedsiębiorczości społecznej 

f. Rozwijanie obszaru fundraisingu i 

ekonomizacji INSPRO w ramach 

inicjatywy Centrum KLUCZ g. 

Aktualizacja bazy podmiotów 

ekonomii społecznej województwa 

łódzkiego h. Dbanie o dokumentację 

inicjatywy Centrum KLUCZ i. 

Wsparcie przy planowaniu 

strategicznym dalszych kierunków 

działań inicjatywy j. Pozyskiwanie 

Wsparcie organizacji i jej poszczególnych kampanii 

ww. aspektach działalności.

stażysta podczas współpracy: 

a. Pogłębi wiedzę nt. 

przedsiębiorczości społecznej 

b. Pozna specyfikę 

funkcjonowania podmiotów 

ekonomii społecznej c. 

Zwiększy kompetencje przy 

pozyskiwaniu partnerów/ 

darczyńców przedsięwzięć z 

obszaru przedsiębiorczości 

społecznej d. Będzie mógł 

wykazać się kreatywnością i 

myśleniem strategicznym o 

kierunkach rozwoju.

Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich 

(INSPRO)

Kampania społeczna \"Wolne od GMO? 

Chcę wiedzieć!\"

Organizacja pozarządowa posiadająca status organizacji 

pożytku publicznego, prowadząca ogólnopolskie 

kampanie obywatelskie. Łódź łódzkie do uzgodnienia 160

W zależności od doświadczenia i 

mocnych stron kandydata, zadania z 

poniższej listy: a. Komunikacja 

działań  kampanii – wykorzystanie 

www, social media, newsletterów, b. 

Pomoc w promocji kampanii np. 

pozyskiwanie  ambasadorów, 

organizacja konkursów c. Monitoring 

mediów, d. Przygotowywanie 

tekstów na stronę www –  

copywriting, e. Ewentualne 

tłumaczenia materiałów, f. 

Ewentualne przygotowywanie grafik, 

memów itp., g.  Pozyskiwanie 

parterów merytorycznych i 

medialnych (w tym patronaty oraz 

organizacje zagraniczne), h. Pomoc w  

organizacji eventów(konferencje, 

stoiska informacyjne, panele 

dyskusyjne).

Wsparcie organizacji i jej poszczególnych kampanii 

ww. aspektach działalności

stażysta  podczas współpracy 

a. Pozna specyfikę 

realizowania ogólnopolskiej 

kampanii społecznej, b. 

Nabędzie  umiejętności pracy 

w interdyscyplinarnym zespole 

kampanii, c. Rozwinie wiedzę 

nt. komunikacji z różnymi  

środowiskami i z 

wykorzystaniem różnych 

narzędzi d. Rozwinie 

umiejętności redaktorskie do uzgodnienia

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) Dział komunikacji i PR

Organizacja pozarządowa posiadająca status organizacji 

pożytku publicznego, prowadząca kampanie 

ogólnopolskie obywatelskie. Łódź łódzkie do uzgodnienia 160

Współpraca przy realizowanych przez 

INSPRO projektach b. Monitoring 

tematów związanych z kampaniami 

prowadzonymi przez INSPRO c. 

Współprowadzenie stron 

internetowych m.in. tworzenie 

aktualości/ pisanie krótkich tekstów 

na stronę d. Wykonywanie 

researchów związanych z działaniami 

INSPRO e. Pomoc przy prowadzeniu 

komunikacji na Facebooku f. Udział w 

bieżących wydarzeniach 

organizowanych w ramach kampanii, 

g. Działania w social media. 

Znajomość j. angielskiego może byc 

atutem wymagana jest podstawowa 

znajomość pakietu Office, znajomość 

programów graficznych będzie 

dodatkowym atutem.

Wsparcie organizacji i jej poszczególnych kampanii 

ww. aspektach działalności

Staż ma na celu podwyższenie 

następujących umiejętności: a. 

Praca w grupie (zespół 

projektowy), b. Pisanie i 

redagowanie notek 

informacyjnych, c. Sprawne 

wyszukiwanie informacji w 

Internecie d. Wiedza na temat 

specyfiki pracy w organizacji 

pozarządowe, e. Wiedza na 

temat social mediów (głównie 

Facebooka), f. Wiedza na 

temat komunikacji z różnymi 

środowiskami. do uzgodnienia



Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) Zespół ds. pozyskiwania funduszy

Organizacja pozarządowa posiadająca status organizacji 

pożytku publicznego, prowadząca ogólnopolskie 

kampanie obywatelskie. Dział ds. pozyskiwania 

funduszy zajmuje się wykorzystywaniem w praktyce 

różnych narzędzi i metod fundraisingu: współpracy z 

darczyńcami indywidualnymi, przygotowywaniem 

projektów grantowych, przygotowywaniem i realizacją 

kampanii związanych z pozyskiwaniem 1% podatku dla 

NGO itp. Łódź łódzkie do uzgodnienia 160

Asystent zarządzania działem - a. 

Research i analiza benchmarków jeśli 

chodzi o sposoby pozyskiwania 

funduszy przez polskie i zagraniczne 

organizacje, zbliżone misją do 

INSPRO, b. Wsparcie przy 

przygotowywaniu wniosków o 

dofinansowanie, w tym m.in. 

przygotowywanie diagnozy 

dotyczącej obszaru, którego dotyczy 

projekt; prace koncepcyjne, c. 

Pozyskiwanie „ambasadorów” marki 

INSPRO i jej inicjatyw, celem 

wzmocnienia wiarygodności i 

łatwiejszego dostępu do 

potencjalnych sympatyków i 

odbiorców, d. Wsparcie przy 

pozyskiwaniu darczyńców 

indywidualnych, biznesowych, 

instytucjonalnych, e. Wsparcie przy 

opracowywaniu materiałów 

fundraisingowych, np. podziękowań 

dla darczyńców, raportów z 

działalności, newsletterów, 

komunikatów fundraisingowych, itp., 

f. Analiza i przygotowywanie profili 

Wsparcie organizacji i jej poszczególnych kampanii 

ww. aspektach działalności.

Stażysta podczas współpracy: 

a. Pozna specyfikę 

pozyskiwania funduszy przez 

organizacje pozarządowe, w 

tym np. narzędzia i metody 

fundraisingu oraz zastosuje je 

w praktyce, b. Rozwinie swoje 

kompetencje w pozyskiwaniu 

darczyńców indywidualnych, 

biznesowych i 

instytucjonalnych, c. Pozna i 

zastosuje w praktyce 

narzędzie do mierzenia 

efektywności oddziaływania 

społecznego. do uzgodnienia

Łódzki Dom Kultury Dział Filmowy . Budowanie oferty kina i prowadzenie jego działalności. Łódź łódzkie 1.04-31.07.2017 320

Przygotowywanie reperturatu kina, 

kolportaż ulotek, obsługa widzów

pozyskanie młodych, kreatywnych osób, które są 

gotowe zdobyć doświadczenie w pracy zespołowej

umiejętność pracy w zespole, 

umiejętność badania potrzeb 

widzów, obsługa kasy fiskalnej

Kulturoznawstwo, 

Filmoznawstwo

Łódzki Dom Kultury Regionalna Informacja Kulturalna

Budowanie bazy danych instytucji i organizacji kultury z 

terenu Łodzi i woj. łódzkiego, tworzenie kalendarium 

wydarzeń kulturalnych, obsługa odbiorców kultury. Łódź łódzkie 1.04-31.07.2017 320

Budowanie bazy danych instytucji i 

organizacji kultury z terenu Łodzi i 

woj. łódzkiego, tworzenie 

kalendarium wydarzeń kulturalnych, 

obsługa odbiorców kultury.

pozyskanie młodych, kreatywnych osób, które są 

gotowe zdobyć doświadczenie w pracy zespołowej

umiejętność pracy w zespole, 

umiejętność obsługi 

odbiorców kultury, zdobycie 

wiedzy o ofercie kulturalnej w 

Łodzi i woj. łódzkim

Kulturoznawstwo, Edukacja 

artystyczna

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

Dział Administracyjny i Projektów, projekt 

Wdukacha kulturowa Opolszczyzny - EDUKO 

2016-2018 w ramach Programu Bardzo 

Młoda Kultura

Biuro projektu EDUKO prowadz merytorycznie, 

finsnowo i organizacyjnie projekt w ramach Programu 

Bardzo Młoda Kultura mający na celu rozwój edukacji 

kulturowej na Opolszczyźnie Opole opolskie Marzec-maj 320

1) pomoc w obsłudze organizacyjnej 

pracy biura projektu, 2) pomoc w 

realizacji przedsięwzięć 

mwrytorycznych, 3) pomoc w 

prowadzeniu kampanii informacyjno-

promocyjnej

Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie 

prowadzenua projektów kulturalnych, współpracy w 

zespole projektowym w tym z wolontariuszami, 

praktykantami, innymi stażystami

1) praca w grupie, 2) 

organizacji pracy własnej, 3) 

samodzielności i 

odpowiedzialności, 4) zasad 

realizacji projektów 

kulturalnych, 5) komunikacji, 

6) znajomość zadadnien dot. 

edukacji kulturowej, 

regrantingu, konstruowania 

budżetów partycypacyjnych

historia, animacja, 

kulturoznawstwo, 

administracja, zarzadzanie

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 

Niemców na Śląsku Opolskim Zespoły artystyczne TSKN

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku 

Opolskim zajmuje się rozpowszechnianiem i 

propagowaniem kultury niemieckiej i mniejszości 

niemieckiej na terenie opolszczyzny. Jesteśmy prężnie 

działającą organizacją o bardzo szerokiej działalności, 

zajmujemy się m.in. organizacją kursów języka 

niemieckiego, imprez oraz projektów kulturalnych na 

szczeblu regionalnym i ponadregionalnym dla dzieci, 

młodzieży jak i osób dorosłych (np. \"Bajkowych Nocy\" 

dla dzieci, Dni Kultury Niemieckich, kursy sobotnie dla 

dzieci), konkursów recytatorskich, literackich, 

prowadzimy niemieckojęzyczne szkółki piłkarskie oraz 

reprezentujemy około 80 grup artystycznych: chórów, 

zespołów śpiewaczych, grup tanecznych, orkiestr, 

solistów, a nawet kabarety. To między innymi tymi 

grupami artystycznymi miałby się zająć stażysta: 

przeprowadzić kampanię związaną z ich działalnością, 

promować ich twórczość za pomocą mediów 

społecznościowych i przygotować informacje o 

zespołach pod przyszłą publikację.

Stażysta miałby również pomóc przy organizacji 

kolejnej edycji projektu \"Bajkowa Noc z Braćmi 

Grimm\" dla dzieci, podczas którego dzieci przeżywają 

bajkowy wieczór pełen atrakcji i animacji na podstawie 

bajek braci Grimm, a następnie nocują w specjalnie na 

ten cel przygotowanych pomieszczeniach. Opole opolskie 01.03-31.06.2016 320

pomoc grupom artystycznym w 

promocji ich działalności, bieżący 

kontakt z zespołami, zbieranie 

materiałów na przyszłą publikacje o 

zespołąch, pomoc przy planowaniu 

programu i animacji do projektu 

"Bajkowa Noc z braćmi Grimm"

nabycie umiejętności planowania projektów, pracy z 

grupami artystycznymi, prowadzenia kampanii 

reklamowych, lepsze poznanie działalności struktur 

mniejszości niemieckiej na terenie opolszczyzny

"żywy" kontakt z projektami, 

umiejętność przyszłego- 

samodzielnego planowania 

poszczególnych działań, 

poznanie od podstaw pracy 

różnych grup artystycznych, 

prowadzenie kampanii za 

pomocą mediów 

społecznościowych

germanistyka, 

kulturoznawstwo, pedagogika



Centrum Kultury W Piasecznie Dział Upowszechniania Kultury

Organizowanie imprez  w tym plenerowych oraz 

obsługa techniczna imprez. Piaseczno mazowieckie maj i czerwiec 320

prace oraganizacyjno-

administracyjne oraz obsługa 

techniczna imprez pomoc w organizowaniu imprez

kreatywność, 

odpowiedzialność

pedagogika, administracja, 

inżynieria dzwięku

Fundacja Czapski Art Foundation Nowa Gazownia

Działalność fundacji skupia się głównie na 

rozpowszechnianiu sztuk wizualnych na terenie 

Poznania. Organizujemy wystawy i wydarzenia dla 

mieszkańców oraz dla propagowania dobrych 

międzynarodowych standardów i postaw oraz 

wszechstronnego rozwoju. Działamy na rzecz 

społeczności lokalnej, inicjatyw społecznych godnych 

promowania i rozwoju międzysektorowej współpracy, 

zwiększania możliwości uczestnictwa w sztuce, kulturze, 

biznesie grup społecznych, w tym tych 

marginalizowanych. Po to, by wspólnymi siłami 

realizować lokalnie potrzebne inwestycje społeczne, 

gospodarcze i infrastrukturalne wraz z 

przedsięwzięciami kulturalnymi. Poznań wielkopolskie 01.03-30.06.2017 320

Pomoc przy organizacji wydarzeń 

kulturalnych; wkład merytoryczny w 

program artystyczny; rozmowy z 

artystami i partnerami; pomoc przy 

wypełnianiu wniosków unijnych na 

wydarzenia kulturalno-społeczne

Zdobycie wiadomości na temat rynku sztuki oraz 

działalności instytucji kulturalnej.

Tworzenie opracowań 

merytorycznych: pisanie 

tekstów prasowych. tworzenie 

programu artystycznego, 

pisanie tekstów kuratorskich; 

organizacja pracy w instytucji 

kulturalnej; doświadczenie 

kuratorskie; wiedza o pisaniu 

wniosków na pozyskiwanie 

dofinansowania

historia sztuki, 

kulturoznawstwo, edukacja 

artystyczna

Polski Teatr Tańca Dział Kuratorski

Polski Teatr Tańca jest instytucjonalnym teatrem, który 

realizuje cele artystyczne poprzez tworzenie repertuaru 

i prezentacje spektakli tanecznych. 

Dział kuratorski wspiera koncepcyjne i opiekuje się 

repertuarem zespołu oraz tworzy i animuje wydarzenia 

towarzyszące o walorach edukacyjno-społecznych.  

Podejmuje także działania promocyjne. Poznań wielkopolskie marzec - kwiecień 192

działania związane z promocją, 

tworzenie informacji i szukania 

kanałów dystrybucji, kreowanie 

nowych działań promocyjnych, 

tworzenie materiałów graficznych, 

samodzielne tworzenie  

komunikatów prasowych

poznawanie i tworzenie nowych kadr kultury, 

wsparcie dla teatru

podniesienie kompetencji w 

zakresie działań 

promocyjnych, umiejętność 

pracy zespołowej, znajomość 

pracy w kulturze, poszerzenie 

wiedzy na temat tańca,

grafika projektowa, wiedza o 

teatrze, zarządzanie kulturą, 

intermedia, kulturoznawstwo, 

Akademia Sztuk Pięknych 

(Sztuka Mediów)

Stowarzyszenie Zielona Grupa realizacja projektów

Pierwszym dużym projektem jaki zrealizowaliśmy i 

który ciągle rozwijamy jest projekt Kamishibai - 

Papierowy Teatr. Jest to metoda pracy z dziećmi przy 

użyciu teatru ilustracji. Dzięki swojej otwartej formie 

pozwala dostosować materiał warsztatowy do różnych 

grup. Do tej pory przeprowadziliśmy około 200 

warsztatów kamishibai. W czasie tych warsztatów 

opieramy się na oryginalnych baśniach i podaniach 

pochodzących z różnych stron świata i różnych kręgów 

kulturowych (np. bajka japońska, bajka arabska, bajka 

aborygeńska). Każda bajka jest odpowiednio 

zredagowana, a następnie zilustrowana przez artystów 

plastyków współpracujących z naszym 

stowarzyszeniem. Każde spotkanie z bajką to także 

warsztaty plastyczne, które odwołują się do danej 

kultury i sztuki danego regionu (podczas warsztatów z 

bajką arabską dzieci wyplatają na miniaturowych 

krosnach dywaniki, a podczas warsztatów z bajką 

japońską uczą się składać origami). Każdym warsztatom 

towarzyszy także dyskusja z dziećmi na tematy 

poruszane w bajkach. Są to nie tylko kwestie 

geograficzno-kulturowe, ale także treści uniwersalne, 

które wynikają z opowiadanych historii. Rozmawiamy z 

dziećmi m.in. na temat przyjaźni, lojalności i potrzeby 

pomagania innym. 

Od 2015 roku rozwijamy także wydawnictwo Poznań wielkopolskie

22.02 - 

31.06.2017

160-

320

Realizacja programu Stowarzyszenia 

Zielona Grupa. Promocja projektów, 

nawiązywanie kontaktów z 

instytucjami kultury i placówkami 

edukacyjnymi, organizacja 

warsztatów dla dzieci, praca w 

wydawnictwie kamishibai. Mile 

widziana znajomość programów 

graficznych. Możliwości jest dużo, 

zatem z pewnością zadania uda 

się dopasować do obszaru 

zainteresowań.

Zdobycie nowego doświadczenia i współtworzenie 

cennych inicjatyw.

Planowanie i realizacja 

projektów. Poznanie metody 

kamishibai i od razu 

wykorzystywanie jej w 

praktyce. Praca z dziećmi. 

Praca w grupie. Organizacja 

wydarzeń kulturalnych. 

Tworzenie nowych projektów - 

realizacja własnych pomysłów.

wiedza o kulturze, wiedza o 

teatrze, historia sztuki, 

polonistyka, dziennikarstwo, 

kierunki artystyczne

Teatr Muzyczny w Poznaniu Biuro Obsługi Widza

Biuro Obsługi Widza Teatru Muzycznego w Poznaniu 

zajmuje się kontaktem z widzami, obsługą widzów 

podczas spektakli, rezerwacją i sprzedażą miejsc, 

tworzeniem baz danych, informowaniem widzów o 

repertuarze Teatru. Poznań wielkopolskie marzec- czerwiec

min. 

160

Kontakt z widzami, obsługa widzów 

podczas spektakli, tworzenie baz 

danych, informowanie widzów o 

repertuarze Teatru. Zapoznanie z pracą w biurze obsługi widza w teatrze

komunikowania się z widzami, 

pracy w zespole, tworzenia 

baz danych, obsługi 

programów 

wykorzystywanych przy 

kontakcie z widzami

humanistyczne, zarządzenie 

kulturą

Fundacja Serdecznik

Oddział Bajka, Laboratorium Sztuki, 

Odwiedziny Sztuki, pracownia

Fundacja Serdecznik działa od 2009 roku. Prowadzimy 

projekty z zakresu edukacji kulturalnej oraz promocji 

czytelnictwa. Koordynowane przez nas działania są 

przeprowadzane na skalę lokalną oraz ogólnopolską. 

Nasz flagowy projekt to Oddział Bajka. Poznań wielkopolskie 1.03 - 31.06.2017

160-

200

Pomoc w realizacji wybranych 

projektów: logistyka, sponsoring, 

organizacja szkoleń, opracowanie 

katalogu projektów i inne

stażysta rozwinie wiedzę i umiejętności z różnych 

obszarów działalności w organizacji pozarządowej; 

rezultaty pracy stażysty zostaną wykorzystane w 

działaniach promocyjnych i sponsoringowych 

Fundacji.

poznanie źródeł finansowania 

NGO, umiejętność planowania 

działań projektowych, 

koordynacji projektów, 

sponsoring, znajomość rynku 

wydawniczego

edukacja artystyczna i inne 

kierunki artystyczne, 

pedagogika, kulturoznawstwo, 

socjologia, polonistyka, 

historia sztuki

Miejskie Centrum Kultury im. Henryka 

Bisty dział administracji i organizacji imprez

MCK to samorządowa instytucja kultury, działająca od 

ponad 20 lat w Rudzie Śląskiej.  Rocznie, w MCK 

odbywa się ponad 150 imprez kulturalnych, w których 

udział bierze ok. 30 tysięcy widzów. Ponadto, MCK 

prowadzi działalność w obszarze edukacji kulturowej i 

artystycznej oraz realizuje projekty społeczne i 

współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Ruda Śląska śląskie

01.03.2017 -

31.06.2017 160

współpraca z działem organizacji 

imprez, w zakresie przygotowywania, 

organizowania i promowania 

wydarzen kulturalnych, społecznych i 

edukacyjnych

zapoznanie się ze specyfiką pracy samorządowej 

instytucji kultury

praca w zespole, wiedza na 

temat kompleksowego 

przygotowania i obsługi 

imprezy kulturalnej

kulturoznawstwo, 

dziennkarstwo, marketing, 

historia sztuki, zarządzanie 

kulturą



Akademia Aktorska Artysta

Premiera spektakli grup dziecięcych oraz 

młodzieżowych

Placówka wychowania pozaszkolnego realizująca 

program regularnych zajęć aktorskich, wokalnych oraz 

tanecznych skierowanych do dzieci, młodzieży oraz 

dorosłych. Działalność Akademii objęta jest patronatem 

Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Rzeszów podkarpackie 15.03 - 30.06 300

Pomoc przy organizacji i koordynacji 

premier spektakli grup dziecięcych, 

młodzieżowych oraz dorosłych.

Celem stażu jest zdobycie doświadczenia przy 

realizacji spektakli.

Praktyczne zastosowanie 

wiedzy i umiejętności 

nabytych podczas stażu, 

kreatywność, organizacja 

pracy zespołu realizującego 

spektakl, umiejętność pracy w 

zespole.

historia, historia sztuki, 

kulturoznawstwo, animacja 

kultury,dziennikarstwo, 

socjologia, 

teatrologia,filologie, sztuki 

plastyczne

Estrada Rzeszowska Rzeszowski Inkubator Kultury

Rzeszowski Inkubator Kultury zainicjowany w ramach 

Wschodu Kultury, w czerwcu 2013 roku, to długofalowy 

projekt realizowany w murach Estrady Rzeszowskiej. Od 

grudnia 2013 roku Inkubator jest działem 

organizacyjnym w Estradzie Rzeszowskiej.

Naszą misją jest wspieranie oddolnych inicjatyw w 

zakresie szeroko pojętej kultury, działań społecznych i 

animacyjnych w Rzeszowie i regionie, poprzez 

organizację spotkań, szkoleń, warsztatów, dyskusji, 

wydarzeń artystycznych, nawiązywanie partnerstw, a co 

za tych idzie - rozwój przyszłych twórców i odbiorców 

kultury. W tym celu proponujemy własne działania oraz 

programy szkoleniowo - warsztatowe dla każdej 

jednostki indywidualnej lub grupy, która pod naszym 

okiem chce poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w 

zakresie kultury.

Nieustannie nawiązujemy współpracę z różnymi 

instytucjami i organizacjami z lokalnego podwórka, ale 

też z całego kraju. Rzeszów podkarpackie

marzec - kwiecień 

2017 160

współorganizacja wydarzeń w 

Rzeszowskim Inkubatorze Kultury, 

obsługa kanałów social media RIKu, 

obsługa bieżąca strony RIKu, 

przygotowywanie materiałów 

prasowych dotyczących wydarzeń, 

kontakt z mediami, monitoring 

mediów dotyczący RIKu

zapoznanie się z działalnością instytucji kultury, 

nabycie nowych umiejętności, poszerzenie wiedzy z 

zakresu realizacji projektów, wydarzeń

otwartość, nawiązywanie 

kontaktów z ludźmi, 

organizacja swojego czasu 

pracy, szybkie tempo pracy

kulturoznawstwo, 

dziennikarstwo, polonistyka

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i 

Sportu w Stąporkowie pracownia plastyczna/organizacja imprez

MGOKiS jest instytucją działającą w zakresie kultury i 

sportu. Zajmuje się również promocją gminy 

Stąporków, propaguje turystykę i rekreację. Jednak 

szczególny nacisk położony jest na ochronę dóbr 

kultury, rozwój kultury oraz aktywizacji w dziedzinie 

twórczości. W strukturach instytucji znajduje się 

również biblioteka. Posiada wiele pracowni 

artystycznych: plastyczną, ceramiczną, teatralną, 

muzyczną, tańca. Prowadzi również kawiarenkę 

kulturalno-literacką, w której organizowane są 

wystawy, spotkania autorskie, kameralne koncerty. 

Posiada salę kinową na 200 miejsc oraz letni amfiteatr 

na 500 miejsc. Rozwój działalności oraz szeroki jej 

zakres wymaga dodatkowej kadry, jednocześnie 

bogactwo oferty pozwoli stażyście na dalszy rozwój 

oraz praktyczne przygotowanie do zawodu. 

Proponujemy współpracę w zakresie organizacji imprez, 

pracowni plastycznej czy wspieranie rozwoju 

czytelnictwa. Stąporków świętokrzyskie

22.02 – 

31.06.2017 320

inicjowanie oraz pomoc przy 

organizacji imprez (wystaw, spotkań, 

pleneru malarskiego, hapenningów, 

obsługa impresariatu), 

przygotowywanie graficzne plakatów 

i zaproszeń, dystrybucja,

umożliwienie studentom zdobycia teoretycznej i 

praktycznej wiedzy dotyczącej zasad funkcjonowania 

i specyfiki pracy w instytucjach kultury, pomoc w 

realizacji bieżących zadań instytucji, przygotowanie 

kadry do pracy w instytucji kultury

w jaki sposób organizować 

imprezy kulturalne 

(harmonogram, przepisy dot. 

imprez masowych), poznanie 

specyfiki działalności instytucji 

kultury (dokumnety 

instytucji:statut, regulamin 

organizacyjny), praca w 

grupie, jak prowadzić zajęcia 

plastyczne, ceramiczne, 

elementy marketingu w 

kulturze, jak wpływać na 

rozwój widowni i uczestnictwa 

w kulturze.

studia artystyczne lub 

humanistyczne zwiazane z 

kulturą, sztuki plastyczne, 

animacja kultry, 

bibliotekoznawstwo, studia z 

zakresu tańca i teatru lub inne

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu Dział Merytoryczny

Dział merytoryczny naszego ośrodka kultury zajmuje się 

programowaniem i realizacją wszystkich 

organizowanych przez nas działań - zarówno imprez 

artystycznych i społeczno-kulturalnych, jak i zajęć 

edukacyjnych, animacyjnych, artystycznych we 

wszystkich 6 sołectwach naszej gminy. Suszec śląskie

3 kwietnia - 31 

czerwca (do 

wyboru)

od 

160 

do 

320 

(do 

wybo

ru)

pomoc w organizacji, promocji i 

realizacji imprez, współpraca przy 

pisaniu i realizacji projektów, 

działania animacyjne dla dzieci i 

młodzieży, obsługa strony www, 

obsługa biura (do wyboru przez 

stażyst(k)ę

poznanie specyfiki pracy domu kultury, nabycie 

doświadczenia i podniesienie kompetencji w pracy 

animacyjno-organizacyjnej, wyrobienie nawyku 

etycznego i skutecznego działania w miejscu pracy,

organizacja i realizacja imprez, 

programowanie działalności 

artystyczno-kulturalnej, 

podniesienie umiejętności 

pracy z klientami, pisanie i 

realizowanie projektów 

zgodnie z dokumentacją i 

obowiązującym prawem, 

konstruowanie informacji 

prasowych, współpraca z 

mediami

animacja kultury, 

kulturoznawstwo, 

dziennikarstwo, inne studia 

humanistyczne i artystyczne



Stowarzyszenie  OFFicyna biuro Szczecin European Film Festival

Szczecin European Film Festival to międzynarodowy 

projekt, realizowany w organizacyjnym i programowym

partnerstwie z partnerami niemieckimi oraz licznymi 

partnerami z Europy. Realizowany w 3 odsøonach: 

czerwcu, październiku i jako caøoroczny tour obejmuje 

kilkanaßcie dni festiwalowych, ok 10 części 

programowych z ponad 50 blokami programowymi, 

ponad 150 filmów, ok 80 gości z kilkudziesięciu krajów. 

Wymaga całorocznej pracy organizacyjnej, 

programowej, promocyjne, a także realizacji działań 

filmowych na przestrzeni całego roku. Szczecin

zachodniopomors

kie

do ustalenia, 

elastycznie

320 / 

ustal

enie

1. współpraca przy 

budowaniu/realizacji programu 

festiwalu/eventów: research; 

kontakty z kuratorami, 

koordynatorami, filmowcami, 

dystrybutorami; kompleksowe 

opracowywanie wyznaczonych 

obszarów tematycznych; 

koordynowanie poszczególnych 

punktów programu 

festiwalu/eventów; 2. promocja 

festiwalu/eventów: współpraca przy 

strategii promocji festiwalu, 

realizacja konkretnych 

etapów/obszarów promocji (np. 

praca w necie, kampania outdorowa, 

redakcja katalogu itp.); 3. organizacja 

festiwalu: budowanie programu 

wykonawczego; planowanie i 

wdrożenie systemów zarządzania 

konkretnymi działami/działaniami; 

logistyka

1. poznanie systemu organizacji pracy oraz 

uwarunkowań i reguł obowiązujących w środowisku 

kulturalnym/artystycznym;.2. rozwój własnej 

inicjatywy w środowisku pracy; 3. nabycie 

umiejętności pracy w zespole; 4. zdobycie nowej 

wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu 

organizacji, realizacji i promocji dużego 

europejskiego projektu

1. pracy przy 

miedzynarodowym projekcie 

w ścisłych partnerstwach 

europejskich i codziennych 

kontaktach 

międzyanrodowych; 

podejmowania i utrzymywania 

kontaktów z 

osobami/podmiotami z całej 

Europy; budowanie 

merytorycznych programów, 

ich wdrożenie i koordynacja; 

2. obsługi strony internetowej, 

mediów społecznościowych; 

tworzenia materiałów 

promocyjnych (tekstów, 

doboru grafik, zdjęć, 

pisania/redakcji tekstów etc.); 

tworzenia i aktualizacji baz 

danych niezbędnych przy 

realizacji projektu; 3. 

organizacji, logistyki złożonego 

i skomplikowanego projektu 

realizowanego na przestrzeni 

10 dni w wielu miejscach -

Muzeum Okręgowe w Toruniu Dział Historii Toruńskiego Piernikarstwa

Muzeum Okręgowe w Toruniu, jako instytucja 

wielodziałowa o charakterze historyczno - artystycznym 

nastawiona jest zarówno na działalność 

wystawienniczą, popularyzację zbiorów, a też na 

szeroko rozumianą edukację. Dział Historii Toruńskiego 

Piernikarstwa zajmuje się nie tylko pracą naukowo - 

badawczą, opracowywaniem i ochroną zgromadzonych 

zbiorów, ale także tworzeniem i powiększaniem kolekcji 

związanej z historią piernika i piernikarstwa w Toruniu, 

Polsce i Europie. Poprzez szereg działań edukacyjnych i 

promocyjnych towarzyszących działaniom 

wystawienniczym - wprowadza element aktywizacji 

wśród zwiedzających, zachęcając tym samym do 

czynnego uczestnictwa w poznawaniu dziejów 

piernikarstwa. Toruń

kujawsko-

pomorskie

22.02 - 31.06. 

2017

160 - 

320 

(do 

indy

widu

alneg

o 

ustal

enia 

ze 

staży

stą)

Poznanie struktury Muzeum 

Okręgowego w Toruniu; 

zaznajomienie ze specyfiką i 

działalnością Działu Historii 

Toruńskiego Piernikarstwa. Udział w 

działaniach związanych z bieżącą 

pracą Działu; Udział w działaniach 

wystawienniczych, edukacyjnych i 

promocyjnych.

Poznanie struktury Muzeum Okręgowego w Toruniu 

oraz specyfiki Działu Historii Toruńskiego 

Piernikarstwa. Zapoznanie ze specyfiką pracy w 

Muzeum jako instytucji kultury, która gromadzi, 

chroni, opracowuje i udostępnia powierzone dobra 

dziedzictwa kulturalnego: dzieła sztuki oraz zabytki 

kultury materialnej i niematerialnej.Uczestniczenie w 

działaniach wystawienniczych, promocyjnych, 

edukacyjnych, a także związanych z obsługą ruchu 

turystycznego

Poszerzenie wiedzy z zakresu 

historii, sztuki i muzealnictwa. 

Praktyczna wiedza na temat 

tworzenia wystaw oraz 

działalności edukacyjnej i 

promocyjnej Muzeum. 

Umiejętność pracy w zespole;

Kulturoznawstwo, historia, 

historia sztuki, ochrona dóbr 

kultury, pedagogika, etnologia

Muzeum Okręgowe w Toruniu Dział Edukacji

Muzeum Okręgowe w Toruniu jest instytucją, której 

zadaniem jest opieka nad zabytkami, upowszechnianie

podstawowych wartości historii, nauki i kultury, 

kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej, 

informowanie

o wartości i znaczeniu gromadzonych zbiorów oraz 

umożliwienie kontaktu z nimi poprzez działalność

wystawienniczą, wydawniczą (opracowywanie zbiorów) 

i edukacyjną. Toruń

kujawsko-

pomorskie

22.02.2017 - 

31.06.2017 r.

do 

ustal

enia

Hospitacja lekcji i warsztatów 

muzealnych, tworzenie scenariuszy 

lekcji i warsztatów, opracowywanie 

nowych kart pracy, prowadzenie 

lekcji i warsztatów muzealnych przy 

wystawach stałych i czasowych. 

Pomoc przy realizacji konkursu "Moja 

Przygoda w Muzeum". Udział w 

bieżącej pracy Działu Edukacji.

Zapoznanie ze specyfiką pracy w Muzeum 

Okręgowym w Toruniu jako instytucji kultury, która 

gromadzi, chroni, opracowuje i udostępnia 

powierzone dobra dziedzictwa kulturalnego: dzieła 

sztuki oraz zabytki kultury materialnej i 

niematerialnej, w tym przede wszystkim 

uczestniczenie w działaniach wystawienniczych, 

edukacyjnych, a także związanych z obsługą ruchu 

turystycznego.

umiejętności dydaktyczne 

(prowadzenia zajęć, 

przygotowywania druków 

edukacyjnych), umiejętność 

pracy w zespole

historia, historia sztuki, 

muzealnictwo

Muzeum Okręgowe w Toruniu Dział Archeologii

Muzeum Okręgowe w Toruniu jest instytucją, której 

zadaniem jest opieka nad zabytkami,

upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki 

i kultury, kształtowanie wrażliwości

poznawczej i estetycznej, informowanie o wartości i 

znaczeniu gromadzonych zbiorów oraz

umożliwienie kontaktu z nimi poprzez działalność 

wystawienniczą, wydawniczą i edukacyjną Toruń

kujawsko-

pomorskie

27.02 - 31.06. 

2017

min. 

160 - 

do 

uzgo

dnien

ia

- dokumentacja zbiorów w systemie 

MONA  - zabezpieczanie zabytków do 

przechowywania w magazynie  - 

pomoc w przygotowaniu materiałów 

do warsztatów archeologicznych, 

wystaw - udział w 17 TFNiS

zapoznanie z organizacją muzeum, historią zbiorów, 

sposobem zabezpieczania, katalogowania, a także 

pomoc przy gromadzeniu materiałów do wystaw i 

warsztatów czy udział w ich prowadzeniu pozwoli na 

praktyczne sprawdzenie posiadanych wiadomości i 

ich zweryfikowanie na stanowisku pracownika 

merytorycznego muzeum

zweryfikowanie zdobywanej 

na studiach wiedzy na 

stanowisku pracownika 

merytorycznego w dziale 

archeologii - teoretyczne i 

praktyczne zapoznanie się z 

zasadami funkcjonowania i 

specyfiką pracy w muzeum archeologia

Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe Dział edukacji

Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe zajmuje się 

organizacją życia społeczno-kulturalnego w gminie 

Ujazd. Organizujemy imprezy plenerowe, projekcje 

filmowe, koncerty, warsztaty, wystawy, konkursy oraz 

zajmujemy się animacją społeczną. Prowadzimy stałe 

zajęcia wokalne, instrumentalne, taneczne, 

fotograficzne, historyczne dla osób w każdym wieku. 

Dodatkowo chcemy wspierać społeczność w 

podejmowaniu inicjatyw lokalnych na rzecz swojej 

miejscowości. Ujazd łódzkie

01.03.2017r. - 

31.06.2017r. 240

współpraca i realizacji zajęć 

taneczych dla dzieci i młodzieży, 

nauka samodzielnego prowadzenia 

projektów warsztatowych, 

współorganizacja wydarzeń 

kulturalnych, opracowywanie 

materiałów promocyjnych, pomoc w 

bieżącej działalności ośrodka

Zdobycie doświadczenia zawodowego zgodnego z 

kierunkiem wykształcenia, poznanie specyfiki pracy 

w ośrodku kultury

praca w zespole, planowanie i  

orgnizacja imprez, kordynacja 

pracy grup zajęć  

artystycznych, pozyskiwanie  

środków na orgnizację 

wydarzeń, komunikacja i 

współraca z partnerami  

przedsięwzięć

studia artystyczne: taniec, 

kulturoznawstwo



Muzeum Narodowe w Gdańsku Muzeum Tradycji Szlacheckiej

Gromadzenie dzieł sztuki i zabytków historycznych 

związanych z tradycją szlachecką na przykładzie rodziny 

Sierakowskich. Poszukiwanie zagubionych obiektów z 

kolekcji artystycznej Sierakowskich. Tworzenie 

księgozbioru o profilu heraldyczno-genealogicznym 

oraz dotyczącym tradycji szlachty.

Waplewo 

Wielkie pomorskie

22.02.2017-

31.06.2017 160

sporządzanie katalogu księgozbioru, 

inwentaryzacja obiektów 

zgromadzonych na ekspozycji stałęj i 

sporządzanie dokumentacji 

elektronicznej w ramach programu 

Musnet, przygotowywanie opisów 

obiektów zabytkowych, ewentualnie 

pomoc przy projektach eduakcyjnych

zapoznanie się ze specyfiką funkcjonowania 

muzeum, procedurami dotyczącymi pozyskiwania 

muzealiów, procedurami bezpieczeństwa i 

wymogów konserwatorskich.

organizacja i planownaie czasu 

pracy, zapoznanie się z 

zasadami funkcjonowania 

instytucji kultury, umiejętnośc 

kontaktu ze zróżnicowanym 

odbiorcą muzealnym, 

pozyskanie wiedzy na temat 

dzieł sztuki i zbiorów 

bibliotecznych, ich wartości i 

sposobów konserwowania

historia, historia sztuki, 

kulturoznawstwo, 

bibliotekoznawstwo i 

informacja naukowa,

Centrum Cyfrowe Projekt: Polska Dział Otwartej Kultury/ Otwarte Zabytki

Program Otwarta Kultura realizuje działania, których 

wspólnym mianownikiem budowanie możliwie 

najpełniejszej dostępności dóbr kultury. Poprzez 

otwartość rozumiemy przede wszystkim dzielenie się 

zasobami kultury w internecie, publikowanie ich na 

licencjach pozwalających na swobodny dostęp i 

ponowne wykorzystanie (re-use).

Centrum Cyfrowe oraz Creative Commons Polska od 

niemal dekady pomagają instytucjom kultury wdrażać 

nowe, otwarte modele dzielenia się cyfrowym 

dziedzictwem kultury. W ramach programu „Otwarta 

kultura” wspieramy instytucje kultury we wdrażaniu 

procesów otwartej digitalizacji i udostępniania 

zasobów, stymulowaniu ich przetwarzania oraz 

budowaniu opartych na zaufaniu relacji z odbiorcami. Warszawa mazowieckie 1.03 - 31.06.2016 200

redagowanie wpisów użytkowników 

do serwisu Otwarte Zabytki; wsparcie 

promocji serwisu w mediach 

społecznościowych; wsparcie rozwoju 

społeczności wokół serwisu 

(tworzenie baz danych 

kontaktowych, mailing, itp.); 

jesteśmy otwarci na własne pomysły 

promocji projektu

wsparcie prowadzenia i promocji serwisu Otwarte 

Zabytki

redakcyjno-językowe, 

umiejętność obsługi 

ogólnopolskiego serwisu 

crowdsourcingowego, 

tworzenie krótkich infromacji 

promocyjnych na stronę www 

i serwisy społecznościowe, 

praktyczna wiedza o licencjach 

Creative Commons, domenie 

publicznej, promocja 

projektów kulturalnych, 

możliwość zrealizowania 

własnych pomysłów na 

rozpowszechnienie serwisu 

Otwarte Zabytki

filologie, historia, historia 

sztuki, kulturoznastwo, nauki 

społeczne, turystyka, 

dziennikarstwo, media

Centrum Myśli Jana Pawła II Dział Komunikacji

Jeśli:

• Twoją pasją jest komunikacja w Internecie,  a żaden 

serwis społecznościowy nie jest Ci straszny,

• szanujesz polszczyznę i masz predyspozycje na 

dobrego „kreatora słów”, 

• znasz programy graficzne potrzebne do obsługi 

mediów społecznościowych,

• nie chcesz pracować w korporacji, a kręcą Cię tematy 

społeczne, kulturalne, 

bliskie nauce Jana Pawła II,

• masz wiedzę i chcesz rozwijać swoje umiejętności w 

obszarze komunikacji wewnętrznej,

• chcesz być blisko tematów związanych z PR i 

promocją w instytucji kultury, współorganizować 

kampanie społeczne i informacyjne,

• w pracy cenisz możliwość rozwoju, udoskonalenia 

warsztatu, poznawania ciekawych ludzi, 

zapraszamy na staż do Działu Komunikacji Centrum 

Myśli Jana Pawła II Warszawa mazowieckie

2016.02.22 - 

2016.05.31

160-

320

•	poznanie Centrum, pracowników i 

realizowanych projektów; zapoznanie 

się z regulaminem pracy ; 

•	szczegółowe zapoznanie się z 

zadaniami realizowanymi w Dziale 

Komunikacji w obszarze promocji, 

współpracy z mediami i zarządzania 

social mediami •	szkolenie z 

podstawowych zadań 

administracyjnych (rejestracja 

dokumentów, opisywanie faktur, 

ProjectShelf);  •	zadania związane z 

obsługą promocyjną wydarzeń: 2 

kwietnia, Nowe Epifanie, Krytyczne 

wydanie dzieł literackich Karola 

Wojtyły, Teoteka, Forum Inicjatyw 

Papieskich w zakresie: - współpraca z 

grafikami, filmowcami, fotografami 

przy przygotowaniu materiałów  

promocyjnych Centrum; współpraca z 

właścicielami i zarządzającymi 

powierzchnią reklamową w zakresie 

płatnej i bezpłatnej emisji materiałów 

promocyjnych Centrum; współpraca z 

partnerami Centrum w zakresie 

przygotowania i akceptacji 

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem ze stażystami 

oraz wspólne realizowanie ciekawych projektów

•	Wiedza i praktyczne 

umiejętności związane z 

promocją wydarzeń 

kulturalnych, •	Realizacja 

kampanii promującej 

największy samorządowy 

program stypendialny w 

Polsce, •	Wiedza teoretyczna 

nt. tworzenia strategii 

komunikacji i budowy marki, 

•	Umiejętność tworzenia baz,  

•	Poznanie zasad pracy w 

instytucji zajmującej się 

kulturą, •	Wiedza w zakresie 

promocji wydarzeń 

dofinansowanych ze grantów 

zewnętrznych,  •	Rozwinięcie 

umiejętności w zakresie 

redagowania tekstów, 

koordynacji prac graficznych, 

•	Praktyczne poznanie narzędzi 

promocyjnych 

wykorzystywanych do 

promocji projektów 

kulturalnych

promocja, marketing, 

zarządzanie kulturą



Centrum Myśli Jana Pawła II Instytut Badań Naukowych

Witamy w bazie wiedzy papieskiej, którą tworzymy, by 

pomóc badaczom nawigować w gęstwinie papieskich 

tekstów i opracowań.

Zachęcamy do skorzystania ze zbiorów, katalogu i 

innych możliwości oferowanych przez naszą Bibliotekę.

Udzielamy informacji bibliograficznych. Pomagamy w 

znalezieniu właściwych źródeł informacji, w wyszukaniu 

odpowiednich stron internetowych, także w zakresie 

uzupełniania bibliografii do opracowywanego przez 

studentów i badaczy tematu.

Posiadamy także 360 wywiadów ze świadkami życia i 

działalności Karola Wojtyły/Papieża Jana Pawła II. Warszawa mazowieckie

01.03.2017-

31.05.2017 160

Wsparcie pracy Biblioteki. 

Poszukiwany: student 

Bibliotekoznawstwa, ewentualnie 

innego kierunku zainteresowany 

pracą w bibliotece  Księgozbiór 

Centrum Myśli Jana Pawła II - 

weryfikowanie zgodności katalogu 

internetowego biblioteki ze stanem 

faktycznym - uzupełnianie  braków w 

katalogu internetowym - 

wprowadzanie nowych pozycji do 

katalogu - pełna obsługa czytelników 

na miejscu: pożyczanie książek, 

zakładanie kart, wyszukiwanie pozycji 

- wsparcie w zakupie nowych książek 

na targach książki  Promocja 

Biblioteki - przygotowanie opisu na 

stronę internetową oraz 

umieszczanie postów na www - 

przygotowanie bazy warszawskich 

Bibliotek oraz placówek 

dydaktycznych  - pomoc w 

przygotowaniu informacji o zbiorach 

Biblioteki oraz rozesłaniu do 

przygotowanej bazy  Spotkania - 

wsparcie w zakresie organizacji 

Dzielenie się wiedzą z młodymi ludźmi oraz wsparcie 

pracy biblioteki

Staż przeznaczony jest dla 

osób, które interesują się 

pracą w Bibliotece, posiadają 

przynajmniej podstawową 

wiedzę na ten temat, oraz 

wykazują zainteresowanie 

postacią i dziełami Jana Pawła 

II. Nabyte umiejętności: - 

zapoznanie się z katalogiem 

internetowym biblioteki 

(system KOHA)  - 

wprowadzanie nowych książek 

do katalogu - zakup nowych 

książek na targach książki: 

rozliczenia księgowe, faktury, 

obieg dokumentów - 

wdrożenie się do pracy w 

Bibliotece - obsługa systemu 

internetowego Wordpress - 

działania PR-owe w obszarze 

biblioteki - nawiązywanie 

współpracy z innymi 

instytucjami - punktualność, 

własna inicjatywa, rzetelność, 

umiejętność profesjonalnej 

obsługi czytelników - 

bibliotekoznastwo, literatura, 

socjologia, filologia

Centrum Myśli Jana Pawła II Dział Społeczny

Dział Społeczny Centrum Myśli Jana Pawła II to 

operator stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. 

Stypendium to nie tylko wsparcie finansowe, lecz także 

wezwanie, które zaadresował do młodych ludzi Papież – 

Polak: wezwanie do pracy nad sobą, do rozwoju, do 

realizacji swojego potencjału, ale też do troski o 

każdego człowieka. 

To trudne zadanie – zwłaszcza dla młodego człowieka, 

który wciąż szuka drogi i sensu życia. Dlatego właśnie ze 

stypendiami nierozerwalnie wiąże się Program 

Stypendialny, który ma być formą wsparcia, 

drogowskazem i możliwością zaangażowania się w 

wielopłaszczyznowe projekty inspirowane papieskim 

nauczaniem. Pragniemy, aby młodzi ludzie mogli w 

bezpiecznych warunkach i ze zwiększoną świadomością 

zastanawiać się nad sobą oraz światem, pochylać się 

nad myślą Jana Pawła II i dyskutować o niej. Chcemy 

stworzyć stypendystom przestrzeń do spotkań w 

większym gronie. Naszym celem jest inicjowanie 

wymiany poglądów i doświadczeń, a także zachęcanie 

młodych ludzi do tego, aby dzielili się pasjami i zapałem 

do działania, uwrażliwiali się na drugiego człowieka i 

wcielali papieskie idee w życie w różnego rodzaju 

inicjatywach. Warszawa mazowieckie

2017.03.01-

2017.03.31

160-
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programu edukacyjnego, w tym 

konkursów, spotkań, warsztatów. 

projektów, spotkań, warsztatów 

dedykowanych stypendystom. 

samorządowej instytucji kultury. 

programem stypendialnym.

Praktyki obejmują udział w projektach edukacyjnych 

oraz współpracę przy realizacji programu 

stypendialnego.

praca metodą projektową, 

umiejętność pracy z 

młodzieżą, obsługa 

interesantów

socjologia, psychologia, 

animacja kulturalna

Centrum Myśli Jana Pawła II Dział Upowszechniania

Dział Upowszechniania zajmuje się produkcją wydarzeń 

kulturalnych i artystycznych. Jest też producentem 

zdjęć i filmów dokumentujących te wydarzenia. 

Zapraszamy osoby zainteresowane nabyciem 

umiejętności obsługi sprzętu foto i video oraz montażu 

materiałów audiowizualnych. Warszawa mazowieckie

01.03.2017-

31.05.2017

160-

320

Nagrywanie i montaż materiałów 

audio i video.

Dzielenie się wiedzą, zarażanie pasją fotograficzną i 

wsparcie działu upowszechniania

1. Umiejętność twórczego, 

artystycznego montażu 

materiału audiowizualnego 2. 

Umiejętność opracowania 

plików audio i video. 3. 

Umiejętność podstawowej 

pracy z programami pakietu 

Adobe.

Film i sztuki audiowizualne, 

Fotografia, Montaż filmowy,



Centrum Myśli Jana Pawła II Instytut Badań Naukowych

Zadaniem Instytutu Badań Naukowych jest pogłębianie, 

rozwijanie i popularyzacja dziedzictwa intelektualnego 

Jana Pawła II poprzez interdyscyplinarne badania 

naukowe z zakresu: filozofii, teologii, nauk społecznych i 

prawa. Pracownicy naukowi IBN zgłębiają teksty 

autorstwa Papieża – Polaka, a także wszelkie koncepcje 

intelektualne, które on uważał za istotne w 

dochodzeniu do prawdy o człowieku, jego godności i 

świecie.

W ramach działalności badawczej Instytut prowadzi 

badania i projekty naukowe, organizuje lub 

współorganizuje międzynarodowe konferencje 

naukowe, seminaria, szkoły letnie, a także program dla 

studentów i doktorantów „Karol Wojtyła Fellowship”. 

Instytut współpracuje z naukowcami z licznych dziedzin, 

aby rozszerzać kontekst badań, korzystając z osiągnięć 

różnych nauk. W tym celu IBN czerpie z wiedzy i 

doświadczenia wybitnych ekspertów z najlepszych 

ośrodków akademickich w Polsce i zagranicą. Warszawa mazowieckie

2017.03.01 - 

2017.03.31

160-

320

Zdobywanie informacji źródłowych w 

materiale audiowizualnym i 

prasowym; Analiza i selekcja 

zebranych informacji; Czynności 

organizacyjne przy organizacji 

konferencji naukowej; Redagowanie 

tekstów naukowych z 

przeznaczeniem do publikacji.

Dzielenie się wiedzą z młodymi ludźmi oraz 

wzmocnienie zespołu pracowników

Doświadczenie w kwerendach 

archiwalnych materiałów 

audiowizualnych,  kwerendach 

bibliotecznych materiałów 

prasowych, umiejętność pracy 

metodą projektową, 

doświadczenie w realizacji 

konferencji naukowej oraz 

redagowaniu tekstów 

konferencyjnych

Historia lub  inne kierunki 

humanistyczne, konieczna 

umiejętność kwerend 

naukowych

Centrum Myśli Jana Pawła II

Instytut Badań Naukowych - projekt 

Krytyczne wydanie dzieł literackich Karola 

Wojtyły / Jana Pawła II

Głównym celem projektu jest przeprowadzenie 

pierwszych całościowych badań i krytycznej analizy 

spuścizny poetyckiej i dramatycznej Karola Wojtyły 

tworzonej na przestrzeni lat 1939–2003. Opracowanie 

tego unikatowego zasobu źródłowego posłuży także do 

dogłębnego i wszechstronnego poznania twórczych 

zamysłów poety, krytycznego opracowania jego 

warsztatu oraz prześledzenia (na podstawie 

wprowadzanych wariantów autorskich) ewolucji myśli. 

Nad projektem od 2015 roku pracuje interdyscyplinarny 

zespół badawczy złożony z najwyższej klasy specjalistów 

i znawców dorobku literackiego Karola Wojtyły: prof. 

Jan Machniak, prof. Jan Popiel, prof. Renata Przybylska, 

prof. Jadwiga Puzynina, prof. Zofia Zarębianka, dr Anna 

Karoń-Ostrowska, dr Marta Burghardt, dr Stanisław 

Dziedzic i dr Paweł Ptasznik. Zespół badawczy pracuje 

nad oczyszczeniem tekstów z błędów edytorskich – 

umożliwi to ich nowe i poprawne odczytanie. 

Końcowym efektem prac zespołu będzie pełne 

trzytomowe wydanie wszystkich dzieł literackich Karola 

Wojtyły – Jana Pawła II. W skład publikacji wejdą także 

skany oryginałów, komentarze, indeksy i noty 

biograficzne. Warszawa mazowieckie

2017.03.01 - 

2017.05.31

160 - 

320

Stażysta działa w obszarze projektu: 

krytyczne wydanie dzieł literackich 

Karola Wojtyły – Jana Pawła II 

A.	sczytywanie oryginałów rękopisów i 

maszynopisów, B.	porównywanie 

tekstów oryginalnych z produktami 

pracy badawczej Komitetu 

Naukowego krytycznego wydania 

dzieł literackich Karola Wojtyły – Jana 

Pawła II. Specyfika pracy:  A.	pod 

nadzorem członków zespołu 

badawczego Komitetu Naukowego 

krytycznego wydania dzieł literackich 

Karola Wojtyły – Jana Pawła II, 

B.	objęta klauzulą tajności.

Dzielenie się doświadczeniem z młodymi ludźmi, 

wsparcie zespołu

Stażysta w obszarze projektu: 

krytyczne wydanie dzieł 

literackich  Karola Wojtyły – 

Jana Pawła II: A.	zdobędzie 

doświadczenie w instytucji 

kultury miasta stołecznego 

Warszawy, B.	weźmie udział w 

prestiżowym projekcie 

badawczym przy Komitecie 

Naukowym krytycznego 

wydania dzieł literackich 

Karola Wojtyły – Jana Pawła II, 

C.	zapozna się z dorobkiem 

twórczym Karola Wojtyły – 

Jana Pawła II, D.	skonfrontuje 

wiedzę zdobytą na studiach z 

praktyką, E.	rozwinie 

umiejętność budowania 

współpracy z naukowcami 

poprzez proaktywne 

przekazywanie odpowiednich 

informacji właściwym osobom 

w sposób umożliwiający im 

podjęcie odpowiednich 

działań. humanistyczne



Centrum Myśli Jana Pawła II Instytut Badań Naukowych

Instytut Badań Naukowych Centrum Myśli Jana Pawła II 

analizuje i popularyzuje dziedzictwo intelektualne 

Papieża-Polaka. Prowadzi projekty naukowe, organizuje 

konferencje, seminaria, szkoły letnie, a także programy 

dla studentów i doktorantów - wszystko w przestrzeni 

interdyscyplinarnego dialogu filozofii, teologii, 

antropologii, nauk społecznych i prawa. Warszawa mazowieckie

22.02 – 

31.06.2017 160

Instytut Badań Naukowych Centrum 

Myśli Jana Pawła II poszukuje 

ambasadora międzynarodowych 

programów edukacyjnych, do 

którego zakresu obowiązków 

należałoby: A.	nawiązywanie kontaktu 

z ośrodkami naukowymi w Europie 

Środkowo-Wschodniej      i Stanach 

Zjednoczonych pod nadzorem 

opiekuna, B.	obsługa korespondencji 

przychodzącej i wychodzącej pod 

kierunkiem opiekuna    w odniesieniu 

do planowanej szkoły letniej, 

C.	pomoc w zapewnieniu promocji 

prestiżowym projektom badawczym                         

i edukacyjnym, w tym szkoły letniej, 

D.	wsparcie w przygotowaniu 

materiałów komunikacyjnych, w tym: 

redakcja tekstów na potrzeby 

informacji prasowych, wpisów na 

stronie internetowej oraz 

wydawnictw wewnętrznych 

E.	budowa bazy danych odnoszącej się 

do danego pola tematycznego we 

współpracy z pracownikiem Instytutu 

Badań Naukowych

skonfrontowanie wiedzy przyswojonej na studiach z 

praktyką

Ambasador 

międzynarodowych projektów 

edukacyjnych Instytutu Badań 

Naukowych Centrum Myśli 

Jana Pawła II w czasie trwania 

stażu, przede wszystkim: 

A.	zdobędzie 

interdyscyplinarne 

doświadczenie w instytucji 

kultury miasta stołecznego 

Warszawy, B.	nawiąże relacje z 

przedstawicielami 

prestiżowych zagranicznych 

placówek, C.	biorąc udział w 

zapewnianiu promocji 

przedsięwzięć, sprawdzi 

swoje, szeroko pojęte, 

predyspozycje marketingowe, 

D.	usprawni zdolność 

przekazywania treści w sposób 

dający pewność ich 

właściwego zrozumienia i 

wykorzystania w komunikacji 

zewnętrznej i wewnętrznej, 

E.	będzie miał możliwość 

skonfrontowania wcześniej 

Marketing, public relations, 

filologia angielska, 

dziennikarstwo

Centrum Promocji Kultury w dzielnicy 

Praga-Południe m.st. Warszawy Dział programowo-promocyjny

Centrum Promocji Kultury Praga Południe jest 

samorządową instytucją kultury finansowaną z budżetu 

m. st. Warszawy. I Niemal codziennie Centrum oferuje 

imprezę kulturalną organizowaną samodzielnie lub z 

partnerami zewnętrznymi, w siedzibie, w filii bądź w 

zaprzyjaźnionych miejscach na Pradze i w całej 

Warszawie! Mamy bogatą ofertę kulturalną dla osób w 

każdym wieku: dzieci, młodzieży, rodziców i dziadków Warszawa mazowieckie 1.01-31.05.2017r. 160

pomoc w dziale programowym, 

pomoc kuratorowi wystaw w 

procesie przygotowywania imprezy 

masowej Święta Saskiej Kępy

zapoznanie się z etapami przygotowywania eventu 

plenerowego o charakterze imprezy masowej

opanowanie umiejętności 

przygotowania odpowiednich 

dokumentów do pozyskania 

pozwolenia na organizację 

wydarzenia o charakterze 

masowym, zapoznanie się z 

pracą w dziale programowym 

instytucji kultury

kulturoznawstwo, animacja 

kultury, humanistyczne

Fundacja Atelier Projekt edukacji twórczej

Celem działalności Fundacji Atelier jest wspieranie 

edukacji i twórczości plastycznej, tworzenie środowiska

umożliwiającego aktywne uczestnictwo w sztuce dzieci, 

młodzieży i dorosłych. Organizujemy naukę rysunku,

malarstwa, rzeźby, kompozycji, grafiki warsztatowej, 

wykłady z historii sztuki, wykłady z historii ubioru, 

warsztaty

scenograficzne, kursy komputerowe i fotograficzne, 

wystawy, warsztaty twórcze i plenery. Uczymy na 

dobrym

przykładzie, w bliskim kontakcie nauczyciela z uczniem, 

przy indywidualnym podejściu do każdego człowieka i

szacunku do jego potrzeb. Nie stawiamy ograniczeń 

wiekowych ani wstępnych wymagań; przyjmujemy 

zarówno

osoby bez doświadczenia, jak i zaawansowane. Zajęcia 

prowadzą uznani polscy artyści, którzy – nie 

zaniedbując

własnej twórczości – chcą podzielić się wiedzą i 

doświadczeniem z innymi. Realizujemy wiele projektów 

we

współpracy z innymi organizacjami, galeriami i 

muzeami promując społeczną funkcję sztuki. 

Kształtujemy postawy

otwartości i zaangażowania we wspólne działanie – 

Atelier jest bowiem miejscem spotkań ludzi w różnym Warszawa mazowieckie

22 luty - 30 

czerwca 2017 160

Stażyści są włączani w realizację 

podstawowego profilu działalności 

Fundacji Atelier - edukację twórczą 

dzieci, młodzieży i dorosłych. Do 

obowiązków stażysty należy praca z 

dziećmi i młodzieżą podczas zajęć 

plastycznych, pomoc w 

zorganizowaniu i należytym 

przeprowadzeniu zajęć, 

przygotowaniu sali do zajęć, doborze 

tematów i materiałów plastycznych, 

konsultowaniu działań i prac 

plastycznych z ich twórcami. Stażyści 

pomagają również w wydarzeniach 

dodatkowych: organizacji projektów 

zaplanowanych na wiosnę 2017: 

Śródmiejskie Dni Edukacji 

Artystycznej, Festiwal Sztuki na 

Foksal, Szkolne Atelier, a także 

organizacji cyklicznych spotkań 

filmowych, organizacji wystaw w 

Fundacji Atelier oraz warsztatów 

plastycznych poza siedzibą Fundacji 

Atelier, m.in. warsztatach w Och-

Teatrze. Zadaniem stażystów jest 

pomoc w działaniach promocyjnych, 

Celem stażu jest zdobycie doświadczenia 

zawodowego osób skierowanych na staż, rozwijanie 

ich zdolności i umiejętności organizacyjnych 

niezbędnych do pracy zawodowej, zapoznanie 

stażystów ze specyfiką i możliwościami 

funkcjonowania organizacji pozarządowej non – 

profit działającej w sektorze kultury, poszerzenie 

wiedzy teoretycznej stażystów w zakresie edukacji 

twórczej dzieci i młodzieży, nabycie przez stażystów 

praktycznych umiejętności potrzebnych do 

samodzielnego organizowania warsztatów 

plastycznych dla dzieci i młodzieży oraz wydarzeń 

kulturalnych tj. festiwale, wystawy, koncerty, 

spotkania z artystami, ludźmi kultury, wykłady, 

prelekcje, wystawy plastyczne.

Pomagając w realizacji 

autorskiego projektu edukacji 

twórczej Fundacji Atelier 

stażyści nabędą umiejętności 

potrzebne do samodzielnego 

zorganizowania warsztatów 

plastycznych, poprawnego 

przeprowadzenia ich, 

właściwego dobrania 

materiałów niezbędnych do 

zrealizowania zadania, 

właściwego dobrania tematów 

do możliwości plastycznych 

grupy wiekowej uczestników 

warsztatów. Pomagając w 

realizacji bieżących wydarzeń 

w Fundacji Atelier stażyści 

nabędą umiejętności 

organizacyjne, które pozwolą 

im w przyszłości realizować 

zamierzone projekty 

kulturalne, nauczą się 

planować i realizować kolejne 

etapy projektu. Pomagając w 

biurze Fundacji Atelier 

zapoznają się ze specyfiką 

studenci Akademii Sztuk 

Pięknych (wszystkich 

kierunków), edukacji 

artystycznej, pedagogiki, 

psychologii, animacji 

kulturalnej, historii sztuki



Fundacja Popularyzacji Muzyki Jazzowej 

\"EuroJAZZ\" Radio Jazz. fm Radio internetowe Warszawa mazowieckie
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1. Współpraca przy tworzeniu 

audycji. 2. Przygotowanie pod 

nadzorem podstawowych materiałów 

reporterskich, relacje z wydarzeń i 

koncertów. 3. Aktualizacja informacji 

na stronie internetowej oraz 

przygotowanie materiałów 

redakcyjnych, research. 4. 

Przygotowanie newsów audycji 5. 

Współpraca z działem promocji i 

marketingu  6. Aktualizacja bazy 

muzycznej

Przygotowanie podstaw radiowego warsztatu 

dziennikarskiego ze szczególnym uwzględnieniem 

specyfiki radia, zapoznanie ze specyfiką pracy 

redakcji radiowej. Zaznajomienie z pracą na antenie 

radiowej.

- przygotowanie i 

przeprowadzenie krótkiego 

wywiadu reporterskiego - 

obsługa programów 

emisyjnych i urządzeń 

reporterskich -  research - 

obsługa programów do 

obsługi montażu dźwięku  - 

pozyskanie umiejętności 

asystenta wydawcy

dziennikarstwo, 

kulturoznawstwo, anglistyka

Fundacja Świętego Mikołaja Teologia Polityczna

Teologia Polityczna prowadzi swoją działalność głównie 

na dwóch płaszczyznach - wydawniczej oraz 

publicystyczno-naukowej, czego efektem jest 

wydawany tygodnik w formie internetowej. Do zadań 

stażysty należałaby pomoc redakcji tygodnika (Teologia 

Polityczna Co Tydzień) w zakresie:

- przeprowadzania wywiadów z tematyki historycznej, 

kulturalnej, społecznej i politycznej;

-redakcja tekstów;

-pomoc w organizowaniu spotkań z autorami książek 

czy poświęconych tematyce tygodnika;

-przygotowanie listy partnerów dla projektów;

-sporządzanie harmonogramu, umówienie gości. Warszawa mazowieckie luty-czerwiec

od 
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(duża 

elest

yczno

ść)

koordynowanie przebiegu wydarzeń, 

sporządzanie harmonogramu, 

umówienie gości etc., - 

przygotowanie listy partnerów dla 

projektów; - administrowanie 

artykułami na stronie 

www.tegologiapolityczna.pl – po 

okiem redakcji; - przeprowadzanie 

rozmów, wywiadów dla portalu - 

realizowanie tematów w ramach 

portalu - bieżące zadania w zespole.

poznanie działalności redakcyjnej oraz promocyjnej 

związanej z wydawnictwem oraz tygodnikiem

możliwość poznania 

mechanizmów tworzenia 

eventów i ich promocji; - 

możliwość samodzielnej 

realizacji zadań i współpracy z 

partnerami; - możliwość 

realizowania ciekawych 

tematów na stronę TP - nauka 

przeprowadzania wywiadów, 

analizy treści oraz zarządzania 

artykułami

filozofia, historia, historia 

sztuki, kulturoznawstwo, 

politologia, polonistyka

Instytut Pamięci Narodowej

Centrum Edukacyjne IPN \"Przystanek 

Historia\"

Zajmujemy się popularyzowaniem historii i kultury 

Polski XX wieku. Organizujemy seminaria, konferencje 

oraz wystawy, tworzymy projekty edukacyjne i 

prowadzimy warsztaty. Staramy się w jak najszerszym 

stopniu wykorzystywać multimedia oraz korzystać z 

aktywnych metod nauczania. Adresatami naszej oferty 

edukacyjnej są uczniowie, studenci, nauczyciele oraz 

każda osoba zainteresowana prezentowaną przez nas 

tematyką. Warszawa mazowieckie

22 lutego do 31 

czerwca 2017 r.

dowo

lna

Pomoc przy przygotowywaniu 

warsztatów dla dzieci i młodzieży 

związanych z tematyka II wojny 

światowej oraz PRL (np. kwerendy 

źródłowe, robienie materiałów 

dydaktycznych, prezentacji 

PowerPoint itp.) Pomoc przy 

prowadzeniu warsztatów dla dzieci i 

młodzieży (podstawówka, 

gimnazjum, szkoły 

ponadgimnazjalne).Pomoc przy cyklu 

warsztatów prowadzonych w ramach 

„Zimy w Mieście”.Pomoc bieżąca 

(biurowo-organizacyjna).

Stażysta będzie zapoznany ze sposobem 

funkcjonowania Centrum Edukacyjnego oraz 

zostanie zaangażowany w wydarzenia mające u nas 

miejsce. Pomoc będzie polegała na wspieraniu 

przeprowadzanych przez nas projektów, pomocy 

organizacyjnej i koordynacyjnej przy dużych 

imprezach oraz udziału w codziennych zajęciach. 

Zadania będą dostosowywane do wiedzy, 

umiejętności i zainteresowań stażysty.

Prowadzenia warsztatów 

metodami aktywizującymi 

uczniów.Przygotowywania 

materiałów dydaktycznych dla 

różnych grup wiekowych. 

Obsługi urządzeń biurowych. 

Pracy w grupie i komunikacji. historia, pedagogika

Narodowe Centrum Kultury Dział Programów Dotacyjnych

W dziale Programów Dotacyjnych realizowane są 

programy Narodowego Centrum Kultury oraz Ministra 

Kultury i

Dziedzictwa Narodowego. Są to m.in.:

1. Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne, którego 

celem jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu

zaangażowania domów kultury w życie społeczności 

lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału

kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych 

zasobów społeczności. Program skierowany jest do 

domów

kultury, które przeprowadzą działania

animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną 

wcześniej diagnozę

społeczną.

2.Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Rozwój infrastruktury

kultury - priorytet 3 - Infrastruktura domów kultury.

3.Program Ojczysty - dodaj do ulubionych: jego celem 

jest promocja poprawnej polszczyzny, rozwijanie

zainteresowania językiem ojczystym poprzez 

ukazywanie jego różnorodności. Program realizowany 

jest wraz z

kampanią społeczno-edukacyjną o tej samej nazwie.

Dodatkowo: obsługa internetowej platformy informacji 

dla Warszawa mazowieckie

22 lutego - 31 

czerwca 2016

co 

najm

niej 

160

Pomoc w pracach związanych z 

obsługą Programu Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego 

Infrastruktura domów kultury oraz 

programu Kultura Dostępna i 

Edukacja Kulturalna. Pomoc w 

pracach związanych z bieżącą 

realizacją Programu Dom Kultury+ 

Inicjatywy lokalne oraz Programu 

Ojczysty - dodaj do ulubionych. 

Wyszukiwanie, pisanie i redagowanie 

newsów zamieszczanych na stronie 

internetowej Programu Dom 

Kultury+; Aktualizacja informacji 

znajdujących się w zakładkach na 

stronie internetowej Programu Dom 

Kultury+; Obsługa fanpage’a 

Programu Dom Kultury+ na 

Facebooku. Korespondencja mailowa 

z beneficjentami, pozyskiwanie 

informacji o wydarzeniach 

kulturalnych realizowanych w 

domach kultury; Sporządzanie baz 

danych.

Poznanie specyfiki i problematyki samorządowych 

instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych 

wynikającej z ich uczestnictwa w realizacji 

ogólnopolskich programów.

Zgłębienie problematyki 

samorządowych instytucji. 

Poznanie zasad obiegu 

dokumentów obowiązujących 

w narodowej instytucji 

kultury. Poznanie zasad 

obsługi formalnej naboru 

wniosków. Poznanie zasad 

obsługi, uwarunkowań 

formalnych i prawnych 

programów ministra i 

programów własnych NCK. 

Obsługa strony internetowej 

w systemie CMS.

animacja kultury, 

kulturoznawstwo, socjologia, 

zarzadzanie kulturą, 

pedagogika, filologia, 

etnologia



NARODOWE CENTRUM KULTURY DZIAŁ STRATEGII KULTURY

Dział Strategii Kultury NCK

Dział Strategii Kultury NCK został powołany, aby w 

sposób skoordynowany, planowy |

i długofalowy prowadzić działania, zgodne ze statutem 

NCK, w celu usprawnianie transferu wiedzy ze sfery 

badań kultury w postaci rekomendacji i scenariuszy dla 

parterów zewnętrznych (Narodowy Instytut 

Audiowizualny, Instytut Adama Mickiewicza, 

Państwowy Instytut Fryderyka Chopina, Biblioteka 

Narodowa, Państwowy Instytut Sztuki Filmowej, 

Instytut Książki, itd.) jak i wewnętrznych (inne Działy 

NCK). 

Głównym celem Działu Strategii Kultury są działania na 

rzecz MKiDN (Ogólnopolska Konferencja Kultury), grup 

ekspertów (Zespoły eksperckie przy NCK), 

wyselekcjonowanej grupy odbiorców kultury 

(uczestnicy debat dotyczących badań kultury 

zrealizowanych przez NCK) oraz partnerów: 

narodowych instytucji kulturypodległych Ministrowi 

Kultury, organizacji pozarządowych, samorządowych i 

ruchów społecznych (np. MHP, Instytut Książki, OBNT, 

Domy Kultury i inni).

Dział Strategii Kultury jest działem ścisłe 

współpracującym z innymi działami NCK, przede 

wszystkim Działem Badań, Działem Komunikacji i 

Promocji, Działem Programów Dotacyjnych, Działem WARSZAWA mazowieckie

MARZEC - 

CZERWIEC 320

- pomoc w dystrybucji zaproszeń na 

konferencje branżowe i lokalne;  - 

pomoc w kontaktach z 

organizatorami lokalnymi naszych 

konferencji (maile, kontakt 

telefoniczny, pomoc w 

przygotowywaniu dokumentacji i 

pism związanych z prowadzeniem 

OKK);  - praca w terenie: pomoc 

organizacyjna podczas konferencji 

branżowych i lokalnych

wsparcie przy Ministerialnym projekcie 

Ogólnopolska Konferencja Kultury, Pomoc przy 

pracach Zespołów Eksperckich NCK, pomoc przy 

tworzeniu strategii merytorycznych na podstawie 

badań.

- umiejętności pracy w 

zespole, pod dużą presją. 

Znajomość sektora kultury w 

Polsce. Kontakt ze 

środowiskami Akademickimi i 

Ministerstwem. Zrozumienie 

zagadnień funkcjonowania 

instytucji publicznej. 

Poszerzenie znajomości z 

dziedzin: Teatr, Muzyka, 

Taniec, Sztuka Ludowa oraz 

pisania i współtworzenia 

strategii kultury. Umiejętność 

czytania i interpretowania 

badań.

nauki społeczne, 

humanistyczne.

Narodowy Instytut Dziedzictwa

zespół ds. zabytków ruchomych Działu 

Ewidencji i Rejestru Zabytków

Instytucja kultury zajmująca się gromadzeniem 

dokumentacji związanej z zabytkami pozamuzealnymi 

w Polsce, opracowywaniem jej i udostępnianiem. 

Dodatkowo prowadzimy działania promocyjne i 

edukacyjne, wydajemy opinie i ekspertyzy dotyczące 

zabytków oraz zajmujemy się wyznaczaniem 

upowszechnianiem standardów ochrony oraz 

konserwacji zabytków. Zespół ds zabytków ruchomych 

zajmuje się prowadzeniem archiwum dokumentacji 

rejestrowej i ewidencyjnej zabytków oraz 

przetwarzaniem informacji w nich się znajdujących. Warszawa mazowieckie

22.02. - 

31.06.2017 160

prace archiwalne, wciąganie 

dokumentacji do kartoteki, obsługa 

baz danych o zabytkach oraz 

repozytorium cyfrowego; 

merytoryczna korekta informacji w 

bazach danych

zapoznanie z pracami w archiwum dokumentacji 

zabytkó techniki oraz pozamuzealnych dzieł sztuki i 

rzemiosła artystycznego, zaznajomienie z 

podstawami prawa związanego z ochroną zabytków, 

zaznajomienie z programami NID oraz 

ogólnokrajowymi systemami do przetwarzania 

informacji o zabytkach oraz przechowywującymi 

wizerunki cyfrowe dokumentacji i zabytków

znajomość prac archiwalno-

dokumentacyjnych, znajomość 

podstaw prawa związanego z 

ochroną zabytków i 

funkcjonowania prawa w 

praktyce; obsługa programów 

przetwarzających dane o 

zabytkach

historia sztuki, historia, 

etnologia, kulturoznawstwo, 

konserwatorstwo

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Zespół ds. zabytków archeologicznych, w 

Dziale Ewidencji i Rejestru Zabytków NID

Zespół ds. zabytków archeologicznych Działu Ewidencji i 

Rejestru Zabytków NID  jest jednostką odpowiedzialną 

za archiwizację i weryfikację zasobu krajowego rejestru 

oraz ewidencji zabytków, w tym ogólną analizę 

przyjmowanej dokumentacji pod kątem zgodności z 

obowiązującymi standardami, gromadzenie pozwoleń 

na prowadzenie badań archeologicznych oraz na 

poszukiwanie zabytków, tworzenie, zasilanie danymi i  

udostępnianie baz danych, związanych z AZP oraz 

ewidencją pozwoleń na prowadzenie badań 

archeologicznych oraz na poszukiwanie zabytków, 

udostępnianie zbiorów AZP oraz innej gromadzonej 

przez NID dokumentacji archeologicznej do celów 

naukowych, badawczych, urzędowych oraz innych, 

zgodnie z Regulaminem udostępniania zasobu 

archiwalnego NID, opracowywanie raportów, analiz i 

zestawień na temat zasobu zabytkowego i 

dokumentacyjnego na podstawie danych zawartych w 

kartotekach i bazach, , przygotowanie archeologicznej 

części geoprzestrzennej bazy o zabytkach, prowadzenie 

weryfikacji zabytków archeologicznych wpisanych do 

rejestru zabytków oraz współtworzenie 

kompleksowego raportu o stanie zachowania zabytków. 

Dział prowadzi współpracę z Oddziałami Terenowymi 

NID i Wojewódzkimi Urzędami Ochrony Zabytków w 

zakresie przekazywania informacji o obiektach Warszawa mazowieckie

22.02 – 

31.06.2017

160-

320

- monitorowanie przebiegu 

weryfikacji stanowisk 

archeologicznych wpisanych do 

rejestru zabytków - kontrola 

zawartości bazy z wynikami 

weryfikacji rejestru zabytków - 

kontrola poprawności i archiwizacja 

dokumentacji tworzonej w ramach 

weryfikacji rejestru zabytków - 

przygotowywanie informacji o 

badaniach archeologicznych, 

prowadzonych dotychczas na 

stanowiskach wpisanych do rejestru 

zabytków - udział w tworzeniu 

geoprzestrzennej bazy danych o 

zabytkach - obsługa i inwentaryzacja 

zbiorów krajowej ewidencji zabytków 

archeologicznych w archiwum AZP - 

inwentaryzacja opracowań 

autostradowych - współpraca przy 

sporządzaniu cyklicznych sprawozdań

zapoznanie się z praktycznymi aspektami ochrony 

dziedzictwa archeologicznego w Polsce oraz 

działalnością Działu Ewidencji i Rejestru Zabytków 

NID

zapoznanie się z zasadami 

prowadzenia krajowej 

ewidencji zabytków 

archeologicznych, w tym 

metodyką prac AZP oraz pracą 

w archiwum AZP;  zagadnienia 

prawne związane z ochroną 

dziedzictwa archeologicznego 

w Polsce; zdobycie wiedzy na 

temat rejestru zabytków 

archeologicznych (w tym 

ochrona stanowisk 

rejestrowych, decyzje 

administracyjne) oraz jego 

weryfikacji prowadzonej w 

ramach Krajowego programu 

ochrony zabytków i opieki nad 

zabytkami na lata 2014-2017;  

zdobycie umiejętności oceny 

dokumentacji 

konserwatorskiej pod kątem 

jej formalnej poprawności; 

zdobycie wiedzy na temat 

zasobu krajowego rejestru i 

ewidencji zabytków oraz 

zagrożeń dla znajdujących się archeologia



Służewski Dom Kultury w Dzielnicy 

Mokotów m.st. Warszawy Administracja

Organizacja imprez kulturalnych; spektakli filmowych, 

teatralnych , koncertów, pokazów, Festiwali 

Międzynarodowych, konkursów artystycznych i 

muzycznych, działalność w zakresie edukacji 

kulturalnej, organizacja stałych zajęć dla dzieci i 

młodzieży, seniorów. Warszawa mazowieckie

24-26 marca, 3 -4 

czerwca, 10 

czerwca

320 

(zależ

y od 

wyda

rzeni

a)

pomoc przy organizacji imprez 

Międzynarodowych:24-26 marca 

Międzynarodowy Festiwal 

Pianistyczny im. Beli Bartoka, 3 

czerwca -MATSURI Festiwal Kultury 

Japonii, 4 czrwca Bajkowy Dzień z 

MOKOMATOŁKIEM, 10 czerwca - 

Festiwal Kultury CHORWACJI. 

Informowanie uczestników o 

aktywnościach, pomoc w 

przygotowaniach stanowisk, 

zajmowanie się artystami, 

załatwianie bieżących spraw 

organizacyjnychA

Zapoznanie ze specyfiką organizacji imprez 

międzynarodowych

zapoznanie się ze specyfiką 

pracy przy organizacji 

międzynarodowych wydarzeń 

kulturalnych: Węgry, Japonia, 

Chorwacja, nawiązanie 

kontaktów, nabycie 

praktycznych umiejętności 

rozwiązywania zadań i ew. 

problemów, zdobycie wiedzy 

dotyczączącej kultury 

poszczególnych krajów (kino, 

teatr, muzyka, sztuka 

wizualna, gastronomia)

kulturoznastwo, japonistyka, 

kroaistyka, filologia 

słowiańska, hungarystyka, 

zarządzanie kulturą, 

marketing, public relation, 

Uniwersytet Muzyczny, 

muzykologia

Stowarzyszenie Smolna Nowy Świat Muzyki

Nowy Świat Muzyki to centrum kulturalne, które 

każdego dnia oferuje koncerty i wiele innych wydarzeń 

artystycznych, takich jak: spektakle, wieczory taneczne, 

spotkania z książką i inne. 

To miejsce otwarte dla artystów i innych organizacji 

zajmujących się kulturą, oferujące sprzyjające warunki 

do realizacji przedsięwzięć artystycznych. Warszawa mazowieckie 31.06.2017 320

organizacja i promocja wydarzeń 

kulturalnych

nabycie doświadczenia w organizacji wydarzeń 

kulturalnych

zapoznanie się ze sposobami 

promocji kultury w internecie, 

rozwój umiejętności 

interpersonalnych

muzyczny, filologia, animacja 

kultury

Narodowe Centrum Kultury Dział Projektów Kulturalnych

Dział Projektów Kulturalnych realizuje projekty 

związane z obchodami rocznicowymi, wydarzeniami 

państwowymi. Do jego zadań należy także kreacja, 

przygotowanie i organizacja imprez: koncertów, 

widowisk, spektakli i innych oraz realizacja kampanii 

społeczno-edukacyjnych. Warszawa mazowieckie

01.03-

30.06.2017, do 

uzgodnienia 160 Dział Projektów Kulturalnych

Opracowywanie koncepcji, sporządzanie opinii, 

wewnętrznych dokumentów instytucji, pomoc w 

realizacji bieżących zadań działu.

Zdobycie doświadczenia w 

pracy w państwowej instytucji 

kultury.

Informacje na temat 

organizacji i zarządzania 

projektami, opracowywanie 

dokumentacji, pism.

Kolegium Europy Wschodniej im. Jana 

Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu Wydawnictwo KEW

Kolegium Europy Wschodniej jest fundacją założoną w 

roku 2001 z inicjatywy Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 

legendarnego „Kuriera z Warszawy”, wieloletniego 

dyrektora Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. 

Pozostali założyciele to: Miasto Wrocław, Samorząd 

Województwa Dolnośląskiego, Zakład Narodowy im. 

Ossolińskich, Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa, 

Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego i 

Stowarzyszenie na rzecz Kultury Europejskiej.

Kolegium otrzymało m.in. Europejską Nagrodę 

Obywatelską, przyznawaną przez Parlament Europejski, 

Nagrodę Prezydenta Wrocławia, nagrodę Kongresu 

Inicjatyw Europy Wschodniej w Lublinie, Nagrodę 

Ministra Spraw Zagranicznych Ukrainy.

Kolegium Europy Wschodniej jest organizacją pożytku 

publicznego, numer KRS 0000013264.

Misją Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka 

Jeziorańskiego we Wrocławiu jest praca na rzecz 

budowy Europy Wschodniej jako wspólnoty ludzi 

wolnych.

Europa jest dla nas pojęciem nie geograficznym, lecz 

etycznym. Wyznaczają ją nie granice, ale ideały. WOJNOWICE dolnośląskie

1 marca - 30 

czerwca 2017 

roku 160

Przygotowywanie promocji 

wydawnictw poznanie specyfiki pracy wydawcy

umiejętność organizowania 

spotkań promocyjnych

filologia polska, nauki 

polityczne, stosunki 

międzynarodowe, historia


