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Co to je AIESEC?
Organizace vedená

mladými lidmi

AIESEC je celosvětová platforma pro
mladé lidi k objevení a rozvíjení jejich
leadershipu. Jsme nepolitická,
nezávislá, not-for-profit organizace,
vedená mladými lidmi, kteří se zajímají
o světové problémy, leadership a
management. AIESEC nediskriminuje na
základě barvy pleti, pohlaví, sexuální
orientace, náboženství nebo sociálního
původu.Od doby co jsme byli založeni,
se do naší organizace zapojilo více než
1,000,000 mladých lidí, kteří se díky
AIESEC mohli podílet na smysluplných
projektech, získat tak praktické
zkušenosti a pracovat na svém
seberozvoji.

Proč děláme to, co děláme

Věříme, že udržitelný leadership s
globálním zázemím je fundamentálním
řešením problémů dnešního světa.
Vytváříme pro mladé lidi mezinárodní
platformu, kde mohou zvýšit své
sebevědomí, získat zkušenosti a
navzdory počátečním chybám se rychle
učit. Naším cílem je, aby mladí lidé
objevili, na čem jim skutečně záleží a
měli tak pozitivní dopad na společnost
a své okolí.

AIESEC je celosvětová platforma pro 
mladé lidi k objevení a rozvíjení jejich  
leadershipu. Jsme nepolitická, nezávislá, 
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pleti, pohlaví, sexuální orientace, 
náboženství nebo sociálním původu. Od 
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organizace zapojilo více než 1,000,000 
mladých lidí, kteří se díky AIESEC mohli 
podílet na smysluplných projektech, 
získat tak praktické zkušenosti a pracovat 
na svém seberozvoji.

Věříme, že udržitelný leadership 
s globálním zázemím je fundamentálním 
řešením problémů dnešního světa. 
Vytváříme pro mladé lidi mezinárodní 
platformu, kde mohou zvýšit své 
sebevědomí, získat zkušenosti 
a navzdory počátečním chybám se rychle 
učit. Naším cílem je, aby mladí lidé 
objevili, na čem jim skutečně záleží a měli 
tak pozitivní dopad na společnost a své 
okolí.

Co je to AIESEC?



Global Volunteer je dobrovolnická stáž v zahraničí pro mladé lidi, 
kteří chtějí získat praktické  zkušenosti, zažít kulturu dané země 

na vlastní kůži, pracovat na svém rozvoji a mít pozitivní dopad na svět.

Vyber si stáž, díky které můžeš aktivně pomoci
globálním problémům, které Tě zajímají. Všechny

dobrovolnické stáže jsou zaměřeny alespoň na jeden
z 17 Cílů udržitelného rozvoje. 

Vystup ze své komfortní zóny a postav se výzvám,
které ti pomůžou v rozvoji svých silných i slabých

stránek, schopnosti vést sebe i ostatní i zdokonalení
ovládání cizích jazyků.

Zažij život jako dobrovolník v jiné zemi a kultuře,
poznej lidi s podobným způsobem myšlení a rozšiř

svou síť kontaktů po celém světě.



Global Talent je mezinárodní profesní stáž,
která dává příležitost k osobnímu rozvoji společně

se zvyšováním svých kariérních možností.

Rozšiř si své obzory a podpoř svou kariérní cestu
v mezinárodním měřítku. Máš možnost pracovat ve zcela

novém prostředí i kultuře a naučit se adaptovat
na nové zvyky běžného života v jiné zemi.

Stáž ti dá příležitost rozvoje svých silných i slabých
stránek a schopnosti vedení sebe i ostatních skrze

praktické zkušenosti a učení se za pochodu.

Využij možnost vyjet na pracovní stáž hned po studiu
a získej tak atraktivnější profil na trhu práce. Naši firemní
partneři jsou připravení skrze stáž poskytnout bohatou

zkušenost pro tvou budoucnost.

AIESEC stáže nejsou pouze cesta k získání profesní zkušenosti.

Dáváme si záležet i na osobním rozvoji a rozvoji schopnosti

vedení lidí. Naše stáže rozvíjí čtyři konkrétní aspekty osobnosti:

sebereflexe, povědomí o dění ve světě, schopnost zapojit

a posílit ostatní a schopnost řešit problémy a nečekané situace.

Asistence s přihláškou na pracovní stáže a pomoc během

výběrového procesu. Asistence s vízovým procesem, pomoc

s hledáním ubytování, asistence a doprovod během prvního dne

nástupu na stáž. V závislosti na typu stáže se odvíjí i platové

ohodnocení. Některé stáže poskytují stážistům měsíční plat,

některé hradí ubytování po celou dobu zkušenosti.



Kontaktuje 

PROCESPROCESPROCES
STÁŽESTÁŽESTÁŽE
PROCES
STÁŽE

Vyplň přihlašovací formulář
a následně svůj profil.

Kontaktuje tě člen AIESEC
skrze telefon nebo email, aby

ti poskytl více informací
o procesu a o stáži jako takové.

Vyber si projekt, který tě
nejvíce zaujal a projdi
výběrovým procesem.

Přijetí na stáž a příprava,
se kterou ti pomůžeme.

Budeme s tebou v kontaktu
před, po celou dobu stáže

a i po ní.



PROCESPROCESPROCES
STÁŽESTÁŽESTÁŽE
DŮLEŽITÉ

INFORMACE
• Přihláška a výběrový proces jsou

zdarma.

• Platíš jen jednou a to, když jsi přijat
na projekt.

• Bydlení a jídlo je často zajištěno
a hrazeno. Záleží na projektu, který
si vybereš.

• Pokud se hradí dodatečný poplatek
za projekt, je to vždy uvedeno
v popisu projektu.

• Pokud je daná pozice placena, je
tato informace vždy uvedena
v popisu stáže.

• Od začátku až do konce tě bude
podporovat AIESEC Česká republika
a AIESEC v dané zemi.



Kontakt:
olomouc@aiesec.cz

AIESEC je řízen studenty pro studenty.
Jsme non-profit organizace a děláme

vše pro to, aby si naše projekty mohl dovolit kdokoliv.
Malý poplatek, který platíš, je využit na fungování

organizace v ČR.


