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ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROGRAMIE STAŻOWYM 
FUNDACJI NA RZECZ RÓŻNORODNOŚCI SPOŁECZNEJ (FRS) 

 
FRS prowadzi program stażowy skierowany do osób zainteresowanych zdobyciem doświadczenia               
w pracy w organizacji pozarządowej, której misją jest kształtowanie otwartego społeczeństwa 
różnorodnego poprzez wspieranie dialogu międzykulturowego i integracji społecznej, 
przeciwdziałanie dyskryminacji, rozwijanie zasobów wiedzy i narzędzi w zakresie integracji społecznej 
i równego traktowania oraz empowerment (upełnomacnianie) migrantów, migrantek i społeczności 
migranckich. 

Trwa rekrutacja do ścieżki Działalność wydawnicza. Poszukiwane są osoby mogące zaangażować się 
co najmniej 80 godzin w okresie listopad 2014-styczeń 2015 (ok. 7 godzin tygodniowo). Preferowane 
dni odbywania stażu: środy albo czwartki. Staż jest bezpłatny. 

I. CO OFERUJEMY? 

M.in. możliwość poznania specyfiki pracy w organizacji pozarządowej, pracę w profesjonalnym                  
i energicznym zespole, możliwość zgłębienia wiedzy dotyczącej zagadnień związanych ze ścieżkami 
stażowymi (monitoringu mediów i działalność wydawnicza), możliwość uzyskania potwierdzenia            
o odbycia stażu lub praktyki studenckiej. 

II. DO KOGO SKIEROWANY JEST PRORGAM STAŻOWY? 

Ścieżka Działalność wydawnicza 

 zainteresowane tematyką migracji, wielokulturowości i różnorodności społecznej; 
 zainteresowane rozwijaniem wiedzy na temat działalności wydawniczej; 
 studenci/studentki Wydziału Polonistyki oraz kierunków społecznych; 
 ze znajomością języka polskiego; 
 ze znajomością języka angielskiego. 

 
III. JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE STAŻOWYM? 

By zgłosić swój udział w programie stażowym, prosimy o wysłanie:  

1. CV  
2. wypełnionego komputerowo formularza zgłoszeniowego (dostępny na stronie 

www.ffrs.org.pl).   

na adres: biuro@ffrs.org.pl (termin zgłoszeń w obecnym cyklu programu stażowego to 19 
października włącznie). UWAGA: w temacie wiadomości prosimy wpisać STAŻ – DZIAŁANOŚĆ 
WYDAWNICZA. Skontaktujemy się z wybranymi osobami w ciągu dwóch tygodni od upływu terminu 
zgłoszeń. 

IV. GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE? 

Więcej informacji nt. Programu stażowego FRS na stronie www.ffrs.org.pl/o-frs/program-stazowy, 
oraz u koordynatorki programu – Natalii Klorek: biuro@ffrs.org.pl lub (22) 400 09 12. 


