
Stážista pro Brno kulturní wanted!

Láká tě občanská aktivita v kultuře a praxe v kulturní politice?

Jsme Brno kulturní, z.s. a sdružujeme jednotlivce z kulturních, uměleckých, neziskových,
sociálních a vzdělávacích organizací působících v Brně. Spolek vznikl v roce 2012 jako veřejná
iniciativa za systémovou změnu financování kultury. Aktivně sledujeme rozdělování veřejných
financí v kultuře a naplňování strategických cílů města.
Hledáme stážistu/stážistku, který/která nám bude pomáhat při hlídání transparentnosti výdajů
na kulturu ve městě Brně, sledování Rady a Zastupitelstva města Brna, Odboru kultury, Komise
RMB pro kulturu a dalších orgánů na úrovni města Brna (okrajově i JM kraje a Ministerstva
kultury ČR). Pomůže při organizování chodu spolku.

Tvojí náplní práce bude například:
- svolávání pravidelných schůzí spolku a vedení zápisu,
- aktivní vyhledávání informací a podkladů o dění v kultuře v Brně,
- pomoc s organizací veřejných debat např. před volbami, při projednání návrhů vedení

města apod.
- komunikace se členy spolku (zástupci kulturních organizací i nezávislí odborníci)

i s představiteli města,
- příp. postování na Facebooku spolku a aktualizace webu spolku.

Díky tomu získáš cennou praxi i finanční odměnu, nahlédneš pod pokličku politiky i do
každodenních starostí kulturních organizací zřizované i nezřizované scény, jelikož všechny
kulturní organizace musí v nastaveném systému fungovat. Dostaneš příležitost komentovat a
částečně ovlivňovat kulturní politiku ve městě Brně. To vše můžeš dělat s námi a pro nás, Brno
kulturní.

Očekáváme:
● Přehled o brněnském kulturním životě
● Základní přehled o aktuálním politickém dění v ČR a v Brně
● Komunikativnost
● Samostatnost
● Proaktivnost
● Otevřenou mysl a vůli učit se

Nabízíme:
● cca 10-30 h měsíčně (dle aktuálního dění)
● Platíme formou DPP nebo fakturací od hodiny.
● Konzultace se členy a experty BK na jednotlivá odvětví a podtémata.
● Stáž je vhodná pro studenty i absolventy.

Stručné CV a motivační dopis posílej do 22. 4. 2022 na info@brnokulturni.cz


