Oferujemy praktyki *Erasmus/Leonardo w Wilnie* dla studentów prawa,
politologii, stosunków miĊdzynarodowych, dziennikarstwa, historii,
filologii albo innego kierunku. Istnieje równieĪ moĪliwoĞü odbycia *praktyk
zdalnych* (online).
Oferujemy:
-zakres praktyk dostosowany do indywidualnych potrzeb i zainteresowaĔ
praktykanta;
-pogłĊbienie wiedzy z zakresu prawa miĊdzynarodowego oraz systemu prawnego
na Litwie;
-moĪliwoĞü udziału w szkoleniach, warsztatach i konferencjach na temat praw
człowieka oraz wypróbowanie własnych sił w tym zakresie;
-udział w miĊdzynarodowych warsztatach i szkoleniach;
-praca w dynamicznym zespole młodych osób w multikulturalnym Ğrodowisku;
-pogłĊbienie wiedzy na temat praw mniejszoĞci narodowych oraz bezpoĞrednia
praca z przedstawicielami mniejszoĞci narodowych na Litwie;
-udział w przygotowywaniu Raportów miĊdzynarodowych, pisanie analiz,
artykułów, notek prasowych, sprawozdaĔ etc;
-udział w projektach edukacyjnych w szkołach i na uczelniach, wykazanie siĊ
umiejĊtnoĞciami edukacyjnymi oraz komunikacyjnymi;
-udział oraz promowanie inicjatyw i kampanii społecznych przeciwko
rasizmowi, dyskryminacji, nacjonalizmowi itd. oraz moĪliwoĞü wykazania siĊ
kreatywnoĞcią w tej dziedzinie;
-wkład w promowanie aktywnoĞci społecznej i obywatelskiej wĞród młodzieĪy
poprzez bezpoĞredni kontakt ze wspólnotą lokalną;
-wyjazdy w teren (promocja bezpłatnych konsultacji prawnych EFHR, kampanie
informacyjne na temat praw człowieka itd.);
-w przypadku studentów z Polski istnieje moĪliwoĞü pracy w Ğrodowisku
polskojĊzycznym;
-moĪliwoĞü poznania z bliska kultury litewskiej oraz kultur mniejszoĞci
narodowych na Litwie;
-udoskonalenie kompetencji jĊzykowych (jĊz. angielski, litewski, polski,
rosyjski)
-oficjalne zaĞwiadczenie o odbyciu praktyk oraz referencje dla przyszłych
pracodawców.

Zostań praktykantem albo wolontariuszem Europejskiej Fundacji Praw Człowieka w
Wilnie!
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) jest aktywną organizacją pozarządową z siedzibą w Wilnie,
funkcjonującą na zasadzie non-profit. Zajmujemy się ochroną praw człowieka na Litwie, udzielaniem pomocy
prawnej, edukacją społeczeństwa na temat praw i wolności człowieka, prowadzeniem kampanii społecznych,
promowaniem aktywności obywatelskiej, tolerancji i poszanowania różnorodności. Fundacja aktywnie współpracuje z
innymi organizacjami na Litwie i za granicą, bierze udział w przygotowaniu raportów międzynarodowych oraz
prowadzi działalność prawną na Litwie i poza jej granicami. Więcej: http://www.efhr.eu
Jeżeli jesteś studentem prawa, politologii, stosunków międzynarodowych, dziennikarstwa, filologii albo innego
kierunku i chcesz odbyć praktyki za granicą, masz niepowtarzalną okazję odbycia praktyk w Europejskiej
Fundacji Praw Człowieka w Wilnie!
Oferujemy:
-zakres praktyk dostosowany do indywidualnych potrzeb i zainteresowań praktykanta;
-pogłębienie wiedzy z zakresu prawa międzynarodowego oraz systemu prawnego na Litwie;
-możliwość udziału w szkoleniach, warsztatach i konferencjach na temat praw człowieka oraz wypróbowanie
własnych sił w tym zakresie;
-udział w międzynarodowych warsztatach i szkoleniach;
-praca w dynamicznym zespole młodych osób w multikulturalnym środowisku;
-pogłębienie wiedzy na temat praw mniejszości narodowych oraz bezpośrednia praca z przedstawicielami mniejszości
narodowych na Litwie;
-udział w przygotowywaniu Raportów międzynarodowych, pisanie analiz, artykułów, notek prasowych, sprawozdań
etc;
-udział w projektach edukacyjnych w szkołach i na uczelniach, wykazanie się umiejętnościami edukacyjnymi oraz
komunikacyjnymi;
-udział oraz promowanie inicjatyw i kampanii społecznych przeciwko rasizmowi, dyskryminacji, nacjonalizmowi itd.
oraz możliwość wykazania się kreatywnością w tej dziedzinie;
-wkład w promowanie aktywności społecznej i obywatelskiej wśród młodzieży poprzez bezpośredni kontakt ze
wspólnotą lokalną;
-wyjazdy w teren (promocja bezpłatnych konsultacji prawnych EFHR, kampanie informacyjne na temat praw
człowieka itd.);
-w przypadku studentów z Polski istnieje możliwość pracy w środowisku polskojęzycznym;
-możliwość poznania z bliska kultury litewskiej oraz kultur mniejszości narodowych na Litwie;
-udoskonalenie kompetencji językowych (jęz. angielski, litewski, polski, rosyjski);
-oficjalne zaświadczenie o odbyciu praktyk oraz referencje dla przyszłych pracodawców.
Co powinieneś zrobić żeby odbyć praktyki w EFHR:
- dowiedz się, jakie możliwości praktyk zagranicznych oferuje Twój uniwersytet;
- prześlij swoje CV do EFHR na adres mailowy praktyki@efhr.eu
Serwisy informacyjne dla osób zainteresowanych praktykami zagranicznymi:
-Jak wyjechać na praktyki - program Erasmus http://www.erasmus.org.pl/strefa-studenta/wyjazdy-na-praktyke
-Jak wyjechać na praktyki zagraniczne - program Leonardo da Vinci: http://www.leonardo.org.pl/

Czekamy na wasze zgłoszenia!

