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Z webu ICM 

Dobrovolnictví při OSN 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR 
společně s United Nations 

Volunteers otevírají nový ročník 

Mladých dobrovolníků OSN pro rok 

2021. 

Na pozice vypsané v rozličných 

agenciích OSN v celkem 8 zemích 

se můžou hlásit občané ČR s 

minimálně bakalářským titulem a 

věkem do 29 let po dobu působení 

na vybrané pozici. Cílem programu 

je poskytnout mladým lidem 

možnost získat dobrovolnickou 

zkušenost přímo v rozvojových 

zemích, uplatnit nabyté teoretické 

znalosti z univerzity a použít je v 

praxi. Přihlašování je otevřeno do 

30. října 2020. 

  

Více informací k jednotlivým 

pozicím naleznete zde: 

  



Aktuality ze srdce 

Českého ráje, 41. týden  

(5. 10. – 11. 10. 2020) 
 
 

Etiopie              UNICEF                ht

tp://https://www.unv.org/calls/ETH

R001179-7823 

Gruzie               RCO                      ht

tp://https://www.unv.org/calls/GEO

R000098-7824 

Jordánsko          UNICEF                h

ttp://https://www.unv.org/calls/JOR

R000486-7825  

Kambodža         RCO                      h

ttps://www.unv.org/calls/KHMR000

094-7822 

Moldavsko        UNDP                    h

ttps://www.unv.org/calls/MDAR000

011-7829 

Myanmar           UNDP                   h

ttps://www.unv.org/calls/MMRR000

123-7826 

Turecko             UNDP                   ht

tps://www.unv.org/calls/TURR0004

46-7827 

 Ukrajina            OHCHR                h

ttps://www.unv.org/calls/UKRR000

327-7828 

Pro zájemce s alespoň dvouletou 

profesní zkušeností je otevřen 

program UN Volunteer Specialist.  

 

Pokud splňujete podmínky, 

zaregistrujte se do Global Talent 

Pool a vyberte si vhodnou pozici –

  https://www.unv.org/become-

volunteer/volunteer-abroad/how-to-

register-global-talent-pool. 

 

Další možností je stát se online 

dobrovolníkem –

 https://www.onlinevolunteering.org

/en 

 

Podrobnější informace naleznete 

zde: 

https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranic

ni_vztahy/rozvojova_spoluprace/mn

ohostranna_zrs_cr/osn/unv/index.ht

ml 
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 Další články zde:  

https://icm.turnov.cz/ 

Další aktuality z knihovny 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kam za kulturou? 

Úterý 6. 10. 2020 

Kino Sféra 

Filmový klub 

Od 19:30 

Corpus Christi 

 

 

Středa 7. 10. 2020 

Kino Sféra 

Od 18:00 

Mario Kubaš: Severské plavby aneb 
proč mají na Faerských ostrovech 

všechno větší 

 

Čtvrtek 8. 10. 2020 

Kino Sféra 

Od 10:00 

3Bobule 

 

 

 

https://icm.turnov.cz/
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Smečka 

Kino Sféra 

Čtvrtek 8. 10. 2020 od 17:00 

Sobota 10. 10. 2020 od 19:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další doporučené odkazy: 

Dům přírody Českého ráje 

http://www.dumprirody.cz/ceskyraj/  

Hrad Valdštejn 

http://www.hrad-valdstejn.cz/dre-

cs/  

Kulturní centrum Turnov 

http://www.kcturnov.cz/  

Městská knihovna Antonína 

Marka 

https://knihovna.turnov.cz/  

Muzeum Českého ráje 

http://www.muzeum-turnov.cz/  

Zámek Hrubý Rohozec 

https://www.zamek- 

hrubyrohozec.cz/cs  

Žlutá ponorka 

https://www.ponorkaturnov.cz/  
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