
 
zaprasza do odbycia praktyk  

 

Zakres praktyk: 

 praktyki obejmują udział w projektach badawczo-edukacyjnych Instytutu Badań Naukowych oraz   

     współpracę przy realizacji seminariów, konferencji, szkół letnich itp.  

Czas realizacji: październik 2018 r. - czerwiec 2019 r.  

Co oferujemy?  

 udział w realizacji krajowych i międzynarodowych projektów dot. osoby i nauczania Jana Pawła II; 

 współpracę przy tworzeniu i animacji środowiska naukowego;

 zapoznanie z zasadami działania samorządowej instytucji kultury;

  zdobycie doświadczenia w organizacji badań i projektów naukowych. 

Czego oczekujemy? 

 podstawowego doświadczenia w organizacji badań i wydarzeń naukowych; 

 wiedzy z zakresu pracy metodą projektową; 

 dyspozycyjności zgodnie z ustalonym harmonogramem; 

 zaangażowania i sumienności. 

Zgłoszenia wraz z CV przyjmujemy pod adresem mailowym: 

rekrutacjaibn@centrumjp2.pl 

Centrum Myśli Jana Pawła II 

studentów studiów  II stopnia/absolwentów kierunków 
socjologicznych, teologicznych, filozoficznych, 

prawniczych i pokrewnych 



 
zaprasza do odbycia praktyk  

 

Zakres praktyk: 

  udział w realizacji papieskiego programu edukacyjnego, w tym konkursów, spotkań, warsztatów; 

  współpraca przy organizacji projektów, spotkań, warsztatów dedykowanych stypendystom;

  wykonywanie innych zadań Działu Społecznego. 

Czas realizacji: październik 2018 r.- czerwiec 2019 r.  

Co oferujemy?  

  możliwość zapoznania z zasadami działania samorządowej instytucji kultury;

  zdobycie doświadczenia w pracy z programem stypendialnym;

Czego oczekujemy? 

  wiedzy z zakresu pracy metodą projektową; 

  doświadczenia w pracy pozaszkolnej z młodzieżą; 

  dyspozycyjności zgodnie z ustalonym harmonogramem;

  zaangażowania i sumienności. 

 

Zgłoszenia wraz z CV przyjmujemy pod adresem mailowym: 

rekrutacjads@centrumjp2.pl 

Centrum Myśli Jana Pawła II 

studentów studiów  II stopnia/absolwentów kierunków 
pedagogicznych, polityki społecznej, socjologicznych i 

pokrewnych  
 



 
zaprasza do odbycia praktyk  

 

Zakres praktyk: 

  realizacja zadań przewidzianych dla Działu Komunikacji;

  udział w działaniach promujących projekty kulturalne i edukacyjno-społeczne.

Czas realizacji: październik 2018 r. - czerwiec 2019 r.  

Co oferujemy?  

  możliwość zdobycia doświadczenia w przygotowaniu i realizacji kampanii promocyjnej;

  pracę przy ciekawych projektach. 

Czego oczekujemy? 

  wiedzy z zakresu pracy metodą projektową oraz działania mediów społecznościowych; 

  umiejętności pisania ciekawych tekstów;  

  kreatywności i niekonwencjonalnych pomysłów; 

  dyspozycyjności zgodnie z ustalonym harmonogramem;

  zaangażowania i sumienności. 

 

Zgłoszenia wraz z CV przyjmujemy pod adresem mailowym: 

rekrutacjadk@centrumjp2.pl 

Centrum Myśli Jana Pawła II 

 

studentów studiów II stopnia/absolwentów kierunków 
marketing, reklama, Public Relations, dziennikarstwo  

i pokrewnych  

 
 



 

zaprasza do odbycia praktyk  

  

Zakres praktyk w zależności od zainteresowań studenta/studentki: 

  wsparcie działań edukacyjnych, możliwość samodzielnego przygotowania i prowadzenia lekcji i 

warsztatów (wielokulturowych, obywatelskich, językowych itp.); 

  wsparcie działań pomocowych: porady zawodowe, prawne, informacyjne, psychologiczne; 

  przygotowywanie baz danych i wyszukiwanie informacji; 

  tworzenie tekstów i grafik na stronę internetową i na FB, promocja; 

  udział w organizacji projektów i wydarzeń kulturalnych m.in. wystawy, koncerty itp., możliwość 

samodzielnego przygotowania i przeprowadzenia wydarzeń kulturalnych; 

  sporządzanie dokumentacji fotograficznej imprez;  

  bieżące wsparcie działań i wydarzeń w Centrum oraz pierwszy kontakt z klientem. 

Czas realizacji: do uzgodnienia indywidualnie 

Co oferujemy?  

  nabycie wiedzy z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowej; 

  pracę w międzynarodowym, wielokulturowym środowisku i możliwość poznania ludzi z całego 

świata;   

  możliwość praktycznego zapoznania się z procesem organizacji imprez i przygotowywania 

wydarzeń oraz działań edukacyjnych i animacyjnych i/lub prowadzeniem działań pomocowych;  

  zdobycie doświadczenia w pracy asystenckiej. 

Czego oczekujemy? 

zainteresowania działaniami mieszczącymi się w profilu Centrum;  

 wysokiej kultury osobistej.  

Zgłoszenia wraz z CV przyjmujemy pod adresem mailowym:  

joanna@cww.waw.pl   

www.centrumwielokulturowe 

 

 

Centrum Wielokulturowe 
 

 

studentów kierunków humanistycznych, 

społecznych, prawa i nie tylko! 

 
 

file:///C:/Users/centrum/Downloads/info@scek.pl


 
zaprasza do odbycia praktyk  

Zakres praktyk: 

  pomoc w realizacji bieżących zadań instytucji kultury; 

  uczestnictwo w przygotowaniach i realizacji wybranych projektów, w szczególności adresowanych     

      do dzieci np. cykl spotkań pn. Warsztatownia, zajęć artystycznych dla dzieci; 

realizacja badań dotyczących społeczności lokalnej Osiedla Siekierki oraz szeroko pojętej edukacji   

       kulturalnej. 

Czas realizacji: do uzgodnienia indywidualnie (wrzesień-czerwiec) 

Co oferujemy?  

  dostosowanie programu do indywidualnych potrzeb studenta; 

  możliwość realizacji autorskich projektów artystycznych i edukacyjnych w ramach programu    

     praktyk. 

 Czego oczekujemy? 

 wiek do 28 lat;  

 bardzo dobrej organizacji pracy;  

 życzliwości w kontaktach z ludźmi;  

 dyspozycyjności zgodnej z ustalonym harmonogramem. 

Zgłoszenia wraz z CV przyjmujemy pod adresem mailowym: 

krzysztof@dorozkarnia.pl 

Dom Kultury „Dorożkarnia” 

 

studentów kierunków humanistycznych, 

artystycznych oraz zarządzania i animacji kultury 

file:///H:/ogloszenia/krzysztof@dorozkarnia.pl


 
zaprasza do odbycia praktyk  

Zakres praktyk: 

  udział w tworzeniu oferty programowej Domu Kultury Śródmieście; 

  hospitowanie zajęć; 

  uczestnictwo w pracach zespołów organizujących konkretne wydarzenia kulturalne i artystyczne; 

  współpraca z animatorami kultury przy organizowaniu różnych form pracy instytucji kultury, w tym działań  

      partycypacyjnych ze środowiskiem lokalnym; 

  udział w promowaniu działań i ich ewaluacji. 

Czas realizacji, marzec – czerwiec 2018, sierpień 2018, październik – grudzień 2018 

Co oferujemy?  

  możliwość poznania specyfiki pracy w ośrodku kultury nastawionym na pracę z dorosłymi (starsza  

     młodzież, studenci, dorośli, seniorzy);  

  możliwość uczenia się od doświadczonych animatorów; 

  możliwość samodoskonalenia, rozwijania umiejętności organizacyjnych, twórczego myślenia; 

  certyfikat potwierdzający odbycie praktyk. 

Czego oczekujemy? 

 zainteresowania kulturą, sztuką, pracą animacyjną z osobami dorosłymi, seniorami, starszą młodzieżą; 

 umiejętności pracy w zespole, zdolności organizacyjnych; 

 otwartości na innych, chęci nauki, kreatywności, kultury osobistej; 

 dyspozycyjności w godzinach przedpołudniowych lub/i popołudniowych, wieczorami, a także w  

     weekendy. Harmonogram działań ustalany jest z opiekunem praktyk, zgodnie z terminami realizowanych   

     działań. 

Zgłoszenia wraz z CV przyjmujemy pod adresem mailowym: 

malgorzata.obrimska@dks.art.pl 

Dom Kultury Śródmieście 

 

studentów kierunków animacja kulturalna, edukacja 

artystyczna oraz innych kierunków humanistycznych 

file://///fs01/cks$/CKS/Projekty%20interdyscyplinarne/Projekty%20społeczne/WUSNa/skrzynka%20z%20narzędziami/praktyki%20studenckie%20i%20absolwenckie/Miejska%20oferta%20praktyk/ogloszenia/zaakceptowane/wordy/malgorzata.obrimska@dks.art.pl


 

zaprasza do odbycia praktyk  

  

Zakres praktyk: 

 współtworzenie projektów artystyczno-kulturalnych; 

  udział w pełnym procesie organizowania imprez; 

  uczestnictwo w organizacji i prowadzeniu zajęć stałych;

  udział w promowaniu działań Domu Kultury Świt. 

 

Czas realizacji: do 3 miesięcy we wspólnie uzgodnionym terminie 

Co oferujemy?  

 udział we współtworzeniu oferty kulturalnej jednego z największych domów kultury w Warszawie; 

  stosowanie w praktyce wybranych narzędzi i techniki PR; 

 nabycie praktycznych umiejętności promocji kultury: rozpoznawania roli trendów, twórców 

trendów i trendsettrów; 

 doświadczenie pracy w instytucji kultury; 

 zaświadczenie o odbyciu praktyk. 

Czego oczekujemy? 

 umiejętności interpersonalnych; 

 kreatywności i zapału do pracy; 

 zaangażowania i sumienności;  

 gotowości do pracy zmianowej według harmonogramu. 

 

Zgłoszenia wraz z CV przyjmujemy pod adresem mailowym:  świt@dkswit.com.pl  (z 

tytułem maila „praktyki”) 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: W związku z procesem rekrutacji zapoznałem się z Klauzulą 

informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych, którą można pobrać ze strony http://dkswit.com.pl/klauzula-

informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych/ 

 

Domu Kultury ŚWIT 

 

studentów I i II stopnia kierunków 
humanistycznych i społecznych 

(m.in. kulturoznawstwo, pedagogika, filologia) 

 

file://///fscen/Home_Biuro/Centrum_Komunikacji_Spolecznej/CKS/Projekty%20interdyscyplinarne/Projekty%20społeczne/WUSNa/skrzynka%20z%20narzędziami/praktyki%20studenckie%20i%20absolwenckie/Miejska%20oferta%20praktyk/ogloszenia/zaakceptowane/wordy/info@scek.pl%20%20
file://///fscen/Home_Biuro/Centrum_Komunikacji_Spolecznej/CKS/Projekty%20interdyscyplinarne/Projekty%20społeczne/WUSNa/skrzynka%20z%20narzędziami/praktyki%20studenckie%20i%20absolwenckie/Miejska%20oferta%20praktyk/ogloszenia/zaakceptowane/wordy/info@scek.pl%20%20
http://dkswit.com.pl/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych/
http://dkswit.com.pl/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych/


 

zaprasza do odbycia praktyk 

 

Zakres praktyk: 

uczestniczenie w badaniu psychologicznym (np. obserwowanie prowadzonych testów  

       psychologicznych, procesu analizy wyników, opisu diagnozy), w rozmowach terapeutycznych oraz  

       w  spotkaniach  grupowych z mieszkańcami (np. treningu pamięci i koncentracji, spotkaniach   

       relaksacyjnych, itp.);  

  samodzielne prowadzenie spotkań grupowych, pod okiem psychologa. 

Czas realizacji: przez cały rok, do indywidualnego ustalenia 

Co oferujemy?  

  szansę na samodzielne prowadzenie spotkań grupowych pod koniec praktyk; 

  możliwość poznania specyfiki pracy psychologicznej z osobami przewlekle chorymi np.rozpoznawania  

       różnorodnych stanów psychicznych osób w podeszłym wieku; 

  możliwość pracy na różnych przypadkach. 

 Czego oczekujmy? 

     podstawowej wiedzy na temat funkcjonowania osób w podeszłym wieku; 

  umiejętności prowadzenia wywiadów psychologicznych, podstawowej wiedzy na temat diagnozy; 

  zdolności komunikacyjnych; 

  otwartości, dyskrecji, cierpliwości. 

Zgłoszenia wraz z CV przyjmujemy pod adresem mailowym: 

opieka.chemik@idsl.pl  

Dom Pomocy Społecznej 

„Chemik” 

 

studentów kierunku psychologia 

opieka.chemik@idsl.pl%20


 

zaprasza do odbycia praktyk 

Zakres praktyk: 

  zapoznanie się z formalnymi podstawami funkcjonowania placówki (podstawy prawne   

     funkcjonowania domów pomocy społecznej, statut, regulamin pobytu mieszkańca w placówce),   

     zasadami odpłatności za pobyt w placówce, strukturą organizacyjną, organizacją pracy  

     poszczególnych działów; 

 zapoznanie się z ogólnymi zasadami dotyczącymi skierowania i umieszczenia osoby w domu pomocy     

     społecznej; 

 zapoznanie się z dokumentami wymaganymi do skierowania do placówki; 

 zapoznanie się z usługami oferowanymi przez Dom oraz ich realizacją;

 zapoznanie się ze specyfiką zadań, metod i technik pracy socjalnej;

 asystowanie oraz włączanie się w realizację zajęć pracownika socjalnego;

 wspieranie, motywowanie  i pomoc podopiecznemu w podejmowaniu aktywnych form spędzania    

      czasu wolnego umożliwiających samorealizację, rozwijających zainteresowania i usprawniających   

      psychofizyczne oraz społecznie;

 zapoznanie się z formami współpracy placówki z innymi instytucjami.

Czas realizacji: cały rok, z naciskiem na okres kwiecień-październik 

Co oferujemy?  

 zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego i wszechstronne poznanie specyfiki pracy   

     z osobą niepełnosprawną; 

 możliwość zdobycia praktycznych umiejętności obsługi stosowanych urządzeń; 

 możliwość zdobycia wielu tzw. miękkich kompetencji, takich jak np. umiejętność obsługi   

     podopiecznego, prowadzenia rozmów i negocjacji, umiejętność pracy pod presją czasu itp. 

 

Czego oczekujmy? 

 zaangażowania, cierpliwości, chęci niesienia pomocy innym; 

 skierowania na praktyki z uczelni bądź podpisania przez uczelnię stosownego porozumienia. 

Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem mailowym:  

dpskombatant@dpskombatant.waw.pl 

 

Dom Pomocy Społecznej 

„Kombatant” 

 

studentów kierunku praca socjalna 



 

zaprasza do odbycia praktyk  

 

Zakres praktyk: 

 prowadzenie działań podtrzymujących i kształcących samodzielność Mieszkańców; 
 pobudzanie aktywności społecznej i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych  

     potrzeb życiowych Mieszkańców i ich rodzin, grup i środowisk społecznych; 

 tworzenie Mieszkańcom warunków umożliwiających osiągnięcie największego poziomu rozwoju i    

     przystosowania do życia w społeczeństwie. 

Czas realizacji: cały rok, w szczególności okres letni 

Co oferujemy?  

 miejsce na rozwój osobisty i społeczny;  

 możliwość zweryfikowania zawodowych zainteresowań. 

Czego oczekujmy? 

 pasji i chęci niesienia pomocy drugiemu człowiekowi;

 wysokiego poczucia odpowiedzialności, zaangażowania w sprawy Mieszkańców, zorientowania na     

     osiągnięcie celu, wysokiej kultury osobistej;

 kreatywności i zaangażowania; 

 cierpliwości, tolerancyjności, wrażliwości; 

 zainteresowania tematyką i problemami osób niepełnosprawnych, w tym niepełnosprawnych  

     intelektualnie.

Zgłoszenia wraz z CV przyjmujemy pod adresem mailowym:  

sekretariat@dpsnabachusa.pl  

Dom Pomocy Społecznej 

„Na Bachusa” 

 

studentów kierunków: pedagogika, psychologia,  

praca socjalna, socjologia 

mailto:sekretariat@dpsnabachusa.pl


 

zaprasza do odbycia praktyk  

 

Zakres praktyk: 

 zapoznanie się z formalnymi podstawami funkcjonowania placówki (przepisami prawa, statutem,  

     regulaminem); 

 zapoznanie się ze specyfiką zadań placówki i ich realizacją; 

 dokonanie obserwacji stosowanych w placówce metod i technik pracy    

     socjalnej; 

 obserwowanie, asystowanie oraz włączanie się w realizację zajęć pracownika  

     socjalnego.  

Czas realizacji: styczeń-czerwiec, wrzesień-grudzień 

Co oferujemy?  

 możliwość poznania specyfiki pracy w zawodzie pracownika socjalnego; 

 miejsce na rozwój umiejętności profesjonalnego działania w zakresie nawiązania kontaktu ze  

     wspomaganym; 

 możliwość poznania w szerszym zakresie problemów, których identyfikacją i rozwiązaniem zajmuje     

     się pracownik socjalny;

 wyrobienie zamiłowania do pracy z osobami wymagającymi wsparcia i opieki. 

Czego oczekujmy? 

 umiejętności nawiązywania kontaktu z osobami starszymi;

 empatii, cierpliwości, sumienności, zaangażowania, kultury osobistej, asertywności; 

 dyspozycyjności (czas praktyk do indywidualnego uzgodnienia, w dniach od poniedziałku do piątku w    

     godzinach 10.00-15.00.).   

Zgłoszenia wraz z CV przyjmujemy pod adresem mailowym:  

sekretariat@dpspodbrzozami.pl 

Dom Pomocy Społecznej 

„Pod brzozami” 

 

studentów kierunku praca socjalna 

dpspodbrzozami.socjalny@gmail.com


 
zaprasza studentów studiów II stopnia 

Zakres praktyk: 

 motywowanie mieszkańców do podejmowania aktywności życiowej; 

 inspirowanie mieszkańców do kształtowania samodzielności;  

prowadzenie spotkań grupowych oraz rozmów indywidualnych z mieszkańcami. 

Czas realizacji: styczeń-czerwiec,wrzesień-grudzień  

Co oferujemy?  

 możliwość poznania pracy z osobami potrzebującymi wsparcia psychologicznego; 

 możliwość uczenia się od wykwalifikowanego psychologa; 

 rozwijanie twórczego myślenia a także umiejętności organizacyjnych pracy z grupą;  

Czego oczekujemy? 

 umiejętności nawiązywania kontaktu z osobami starszymi;; 

 empatii, cierpliwości, sumienności, zaangażowania, kultury osobistej, asertywności;; 

 dyspozycyjności (czas praktyk do indywidualnego uzgodnienia, w dniach od poniedziałku do piątku  

     w godzinach 10.00 – 15.00). 

 

 

Zgłoszenia wraz z CV przyjmujemy pod adresem mailowym:  

 

sekretariat@dpspodbrzozami.pl 

   

Dom Pomocy Społecznej 

„Pod Brzozami” 

w Warszawie 

 

zaprasza do odbycia praktyk 

 
 

studentów kierunku psychologia  



 
zaprasza do odbycia praktyk 

Zakres praktyk: 

 udział w prowadzeniu zajęć plastycznych i sportowych;

 pomoc w opiece nad dziećmi podczas wycieczek i imprez (np. podczas akcji typu „Lato w mieście”); 

 opracowanie koncepcji i poprowadzenie autorskich zajęć zgodnych z programem placówki. 

Czas realizacji: do uzgodnienia indywidualnie  

Co oferujemy?  

  miejsce na samorealizację i rozwój dzięki możliwości poprowadzenia zajęć według własnego  

    projektu; 

 szansę na sprawdzenie się w pracy w różnych warunkach;  

 możliwość poznania sposobu funkcjonowania placówki oświatowej. 

Czego oczekujemy? 

  sumienności i zaangażowania; 

 cierpliwości w kontaktach z dziećmi; 

 dyspozycyjności zgodnej z ustalonym harmonogramem. 

Zgłoszenia wraz z CV przyjmujemy pod adresem mailowym: 

ogrodjordanowski3@gmail.com 

III Ogród Jordanowski 

 

studentów kierunków plastycznych, wychowania 

fizycznego, pedagogiki, pedagogiki opiekuńczo-

wychowawczej 

ogrodjordanowski3@gmail.com


 

 

to work placements at Staromiejski Dom Kultury is happy to invite students to undertake work 
placements 

 

 

What can you expect during the work placement with us? 

You will organize cultural events, coordinate projects, and set up your own initiatives related to 

cultural events or cultural or global education. In its operations, Staromiejski Dom Kultury (SDK) 

focuses on interculturality, and your work placements with us will be mainly about this. We want 

our events to reach audiences among international students, so you will be expected to support us 

in our efforts to achieve this goal. Since our strategy has been to attract foreign nationals, you will 

be interacting mostly with multi-cultural communities. 
 

Period:  agreed schedule October 2018 – June 2019  
 
 
What do we expect of you? 

� Open mind and creativity 

� A good command of English  

� Availibility accordance with an agreed schedule (incl. evenings and weekends) 

� Commitment and diligence 

Please send in your applications, together with a CV before 31.10.2018,  

to the email address:  

pzajac@sdk.pl 

The City of Warsaw  

is happy to invite 

 
 

foreign students 
 



 

zaprasza do odbycia praktyk  

  

Zakres praktyk: 

  pomoc w organizacji oferty kulturalnej Państwowego Ogniska Artystycznego „Nowolipki”; 

  marketing internetowy i działania w mediach społecznościowych; 

  udział w redagowaniu strony internetowej placówki; 

  pomoc w przygotowaniu i dystrybucji materiałów reklamowych (foldery, plakaty, filmy reklamowe); 

  pomoc w przygotowaniu i udział w imprezach edukacyjnych i artystycznych Państwowego Ogniska    

     Artystycznego „Nowolipki” na terenie placówki i poza nią; 

  udział w organizowaniu wystaw i wernisaży, pokazów i imprez, konkursów. 

Czas realizacji: do uzgodnienia indywidualnie, liczba miejsc ograniczona  

Co oferujemy?  

  możliwość nabycia wiedzy i umiejętności w zakresie organizacji wydarzeń edukacyjnych i    

     artystycznych; 

  możliwość zdobycia wiedzy z zakresu prowadzenia działań promocyjnych;

 doświadczenie pracy w instytucji kultury.

Czego oczekujemy? 

 twórczego myślenia, zmysłu organizacyjnego, zaangażowania; 

 dyspozycyjności zgodnej z harmonogramem ustalonym na początku praktyk; 

 podstawowej znajomości narzędzi marketingu internetowego.  



Zgłoszenia wraz z CV przyjmujemy pod adresem mailowym: 

art_ognisko@poa.waw.pl  

Państwowe Ognisko 

Artystyczne „Nowolipki” 

 

studentów kierunków artystycznych  

i animacji kultury 
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Staromiejski Dom Kultury w Warszawie 

zaprasza wszystkich zainteresowanych studentów 

do odbycia praktyk w programie Kultura Otwartości, na który składa się  szereg działań                

z zakresu edukacji międzykulturowej. 

Na czym polegają praktyki? 

Praktyki obejmują: wsparcie cyklicznych projektów jak: Bajki Międzykulturowe, Kultury i postaci 

Afryki, Azji i Ameryki Południowej czy pokazy filmowe;  organizację wydarzeń kulturalnych; 

koordynację projektów; realizowanie własnych inicjatyw z zakresu wydarzeń kulturalnych czy 

edukacji kulturalnej a szczególnie edukacji międzykulturowej oraz globalnej.  

Czas realizacji: październik 2018 – czerwiec 2019 r. 

Co oferujemy:  

• Szkolenie z organizowania wydarzeń i pisania projektów  

• Doświadczenie w organizacji wydarzeń i koordynacji projektów 

• Możliwość realizacji własnych projektów i inicjatyw 

• Możliwość udziału z zajęciach języka polskiego dla obcokrajowców (listopad – styczeń) 

• Udział w ciekawych i rozwijających inicjatywach 

• Udział w kształtowaniu dialogu międzykulturowego w Warszawie 

• Zaświadczenie po odbyciu praktyk 

 

 

Czego oczekujemy:  

• Dyspozycyjności i elastyczności (działania czasem odbywają się wieczorami i w weekendy) 

• Otwartości, kreatywności i chęci do zgłaszania własnych inicjatyw, 

• Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym, 

• Mile widziana podstawowa znajomość języka polskiego w przypadku chęci pracy                                 

z dziećmi  (nie jest to warunek konieczny), 

• Zaangażowania i sumienności. 

 

 

Zgłoszenia wraz z CV przyjmujemy do 31 października 2018 r. (środa) 

pod adresem mailowym: pzajac@sdk.pl 



 

zaprasza do odbycia praktyk  

  

Zakres praktyk: 

  przygotowywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych Stołecznego Centrum Edukacji     

     Kulturalnej; 

  aktualizacja bazy odbiorców oferty SCEK; 

  tworzenie baz danych według bieżących potrzeb SCEK; 

  udział w organizacji konkursów edukacyjnych dla młodzieży (przegląd teatralny, konkursy  

     plastyczne, literackie, dziennikarskie); 

  udział w organizacji projektów i wydarzeń artystyczno-edukacyjnych m.in. koncerty muzyczne, Scena    

     Literacko - Muzyczna, Scena Młodych, cykle wykładów o sztuce; 

  sporządzanie dokumentacji fotograficznej imprez organizowanych w SCEK;  

  promowanie oferty działań edukacyjnych i artystycznych SCEK. 

Czas realizacji: do uzgodnienia indywidualnie  

Co oferujemy?  

  nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i realizacji wydarzeń edukacyjnych i  

     kulturalnych: od pomysłu do podsumowania; 

  zdobycie wiedzy z zakresu planowania  harmonogramu prac;   

  zapoznanie się ze sposobem organizacji warsztatów edukacyjnych (m.in. teatralnych,  

     projektowania graficznego, tanecznych); 

  zdobycie doświadczenia w pracy biurowej. 

Czego oczekujemy? 

 dyspozycyjności zgodnej z harmonogramem ustalonym na początku praktyk;  

 zaangażowania.  

Zgłoszenia wraz z CV przyjmujemy pod adresem mailowym: 

info@scek.pl   

Stołeczne Centrum Edukacji 

Kulturalnej 

 

studentów kierunków humanistycznych 

info@scek.pl%20%20


                                         

The Culture Promotion Centre in Warsaw’s Praga-

Południe District is happy to invite foreign students 

to undertake work placements organized as part of the Dream Up Project funded by the BNP 
Paribas Foundation in Paris and implemented in nearly 30 countries worldwide. 

In Poland, the Project has the name Praska Orkiestra Dream Up  
and is being implemented by the Culture Promotion Centre at 2 Podskarbińska St.. 

 

What can you expect during the work placement with us? 

Dream Up is a programme to support integration among children and teenagers from Warsaw’s Praga 

District by engaging them in musical activities. The Project is designed for young people aged 10 to 18, 

regardless of their musical background and experience. You can join the Project as a volunteer to 

• help our teachers run the workshops and take care of the participants 

• manage our Project’s Facebook and Instagram profiles 

• take photos for the Project’s portfolio. 

If you have any musical talents, you could also possibly participate in the Project as a member of our 

orchestra or a workshop participant. 

Period: October – June 2018  

What do we provide?  

� You will help create our Dream Up Praga Orchestra to integrate various local communities, with special 

emphasis on the Kamionka area covered by the 2014-2022 Integrated Revitalisation Programme.  

� You will gain work experience in a cultural institution, supervised by cultural event organizers and 

qualified musicians.  

� You will obtain a certificate to confirm the successful completion of your work placement. 

What do we expect of you? 

� Knowledge of graphic’s software  

� Knowledge of how to manage social media profiles, 

� Musical talents will constitute additional assets, 

� Availability between 5 p.m. and 7 p.m., Monday to Friday, and once a week during our office working 

hours (8 a.m. – 4 p.m.); 

� Commitment and diligence 

Please send in your applications, together with a CV before 31.10.2018 to the email address:  

dreamup@cpk.art.pl 

of the humanities, cultural studies  
and artistic university programmes 


	Centrum Mysli Jana Pawła II - KiE
	Centrum Myśli Jana Pawła II - KiE II
	Centrum Myśli Jana Pawła II - KiE
	Centrum Wielokulturowe
	Dom Kultury Dorozkarnia - KiE
	Dom Kultury Śródmieście - KiE
	Dom Kultury Świt - KiE
	DPS Chemik - Praca Socjalna
	DPS Kombatant - Praca Socjalna
	DPS na Bachusa - Praca Socjalna
	DPS Pod Brzozami - Praca socjalna
	DPS Pod Brzozami - Psycholog
	III Ogród Jordanowski -KiE
	Old Town Cultre Center ENG
	Państwowe Ognisko Artystyczne - KiE
	Staromiejski Dom Kultury
	Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej
	The Cultre Promotion Center ENG

