Pilotný program stáží pre ľudí so zdravotným postihnutím
v Európskom parlamente
Ako súčasť opatrení v rámci pozitívnej akcie, ktoré sú zamerané na uľahčenie integrácie
zdravotne postihnutých ľudí na pracovisku, ponúka Európsky parlament týmto ľuďom platené
stáže.
Tieto stáže sú určené pre absolventov univerzít alebo vzdelávacích inštitúcií, ktoré majú
rovnaký štatút, ale aj pre ľudí s nižším vzdelaním.
Hlavným cieľom tohto programu je ponúknuť ľuďom so zdravotným postihnutím užitočnú a
hodnotnú pracovnú skúsenosť a príležitosť oboznámiť sa s činnosťou Európskeho parlamentu.
Záujemcovia o tento program platenej stáže musia:
·
·
·
·

·

mať štátnu príslušnosť jedného z členských štátov EÚ alebo kandidátskej krajiny;
mať viac ako 18 rokov;
výborne ovládať jeden z úradných jazykov EÚ a dobre ovládať ďalší z týchto jazykov;
spĺňať podmienku, že v minulosti neabsolvovali platenú stáž, a neboli zamestnaní
počas viac ako štyroch za sebou nasledujúcich týždňov v inštitúcii Európskej únie, u
poslanca alebo v politickej skupine Európskeho parlamentu;
doložiť, že sú postihnutí.

Platené stáže sa udeľujú na obdobie piatich mesiacov.

Dátumy začiatku stáží a lehoty na podávanie prihlášok
Začiatok stáže Lehota na podávanie prihlášok
1. marec
15. september – 15. október (polnoc)
1. október
15. marec – 15. máj (polnoc)

Radíme Vám, aby ste s podávaním prihlášky nečakali až do poslednej chvíle, a predišli tak
preťaženiu systému z dôvodu veľkého množstva prihlášok.
Ak máte v úmysle uchádzať sa o udelenie takejto platenej stáže, prečítajte si, prosím,
podrobný opis pilotného programu a interné pravidlá o stážach a študijných návštevách.
Všimnite si, prosím, že tento program ponúka platené stáže pre absolventov univerzít alebo
vzdelávacích inštitúcií, ktoré majú rovnaký štatút, a pre osoby s nižším vzdelaním. Uchádzači
bez vysokoškolského titulu musia v prípade, že im ponúkneme stáž, predložiť kópiu
posledného potvrdenia o ukončení štúdia. Článok 18 interných pravidiel o stážach a
študijných návštevách, ktorý sa zaoberá akademickým vzdelaním potrebným na prijatie na
platenú stáž, sa teda nevzťahuje na tento program. O prijatí sa bude uvažovať len v prípade
uchádzačov, ktorí môžu doložiť, že sú postihnutí. Informácie o vašom zdravotnom postihnutí
a akýchkoľvek osobitných potrebách s tým súvisiacich by ste preto mali predložiť spolu s
prihláškou.

Venujte, prosím, pozornosť podmienkam pre udelenie stáže uvedeným vyššie. V prípade, že
Vám stáž ponúkneme, budete musieť predložiť nasledovné podporné dokumenty:
·
·
·
·

kópiu pasu alebo občianskeho preukazu
kópiu potvrdenia o ukončení štúdia alebo univerzitného diplomu (diplomov)
list od osoby pôsobiacej v odbore, ktorá môže poskytnúť objektívne ohodnotenie
Vašich schopností
dokument uznaný jedným z členských štátov Európskej únie alebo kandidátskou
krajinou, ktorý dokladá Vaše zdravotné postihnutie

Je potrebné, aby ste pri prihlasovaní uviedli, že máte zdravotné postihnutie a zaslali
informácie o akýchkoľvek osobitných potrebách, ktoré s ním súvisia, pričom uvediete číslo
Vašej prihlášky (ktoré Vám bude pridelené po zaslaní prihlášky). V tomto štádiu nie je
potrebné zasielať ďalšie podporné dokumenty. O tie Vás požiadame v prípade, že Vám stáž
ponúkneme.
Ak Vám stáž ponúkneme, Vaše prijatie bude podmienené predložením všetkých vyššie
uvedených dokumentov.
Ak spĺňate podmienky pre prijatie, vyplňte, prosím, on-line prihlasovací formulár a pri
prihlasovaní nás informujte o všetkých osobitných potrebách súvisiacich s vašim zdravotným
postihnutím. V prípade, že potrebujete prihlasovací formulár v inom formáte, kontaktujte,
prosím, kanceláriu pre stáže a uveďte svoju požiadavku (napr. veľké písmo alebo Braillovo
písmo).
Upozorňujeme Vás, že ak ponecháte svoj prihlasovací formulár neaktívny 30 minút, Vami
vyplnené údaje sa vymažú. Preto Vám odporúčame, aby ste si vopred pozorne prečítali
pravidlá o stážach a študijných návštevách na generálnom sekretariáte Európskeho
parlamentu.
Prihlášku nie je možné meniť on-line a treba ju vyplniť a zaslať naraz. Pred jej zaslaním online máte k dispozícii tlačené vzorové formuláre pre platené stáže, ktoré Vám pri príprave
prihlášky pomôžu.
Pozn.: Je veľmi dôležité, aby ste si pred potvrdením prihlášku vytlačili. V prípade, že
Vás vyberieme, budeme od Vás vyžadovať, aby ste predložili riadne podpísanú
prihlášku spolu s príslušnými dokumentmi. Poznačte si aj číslo, ktoré Vám bude po
potvrdení on-line prihlášky pridelené.
Ďalšie dôležité informácie nájdete na:
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=147&pageRank=4&lan
guage=SK

