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Ahoj všichni! 

Jménem neziskové organizace ZNI (Institute for New Age Education) bych si Vás dovolil pozval na 

pracovní stáž Erasmus do Mariboru ve Slovinsku. Námi zprostředkované stáže rozvíjejí jak 

dovednosti, tak i osobnost účastníků. Abych Vás přesvědčil, že stáž ve Slovinsku stojí za to, uvedu zde 

deset dobrých důvodů proč. 

Pět dobrých důvodů, proč byste měli jet na stáž do města Maribor ve Slovinsku: 

 Slovinsko je zemí, která nabízí studentsky příjemné ceny na rozdíl od zemí jako je Anglie, 

Francie či Nizozemí.  

 Maribor je studentské město, které nabízí celoročně mnoho festivalů (vína, hudby, divadla a 

dalších). Díky tomu byl Maribor odměněno tituly Evropské město kultury 2012 a Evropské 

město mládeže 2013. 

 Maribor je městem cyklistiky. Snadno, rychle, ekologicky a levně se všude dostanete 

v Mariboru na kole. Všude kolem města  

 Slovinsko nabízí horké léto a studenou zimu a tím perfektní pro sporty. Maribor je obklopen 

krajinou ideální v létě pro oudoorové procházky, cyklistiku a v zimě pro lyžování, 

snowboarding a běžky. 

 Rádi cestujete ve volném čase? Maribor je pro to ideální. Snadno odsud můžete navštívit 

Alpy, moře, jezera či jiná známá evropská města. To vše čeká jen na Vás :) 

Pět dobrých důvodů proč na stáž se ZNI: 

 Naším cílem je spokojenost našich stážistů. Zprostředkováváme stáže na míru a tím 

zaručujeme získání zkušeností a schopností v oblastech Vašeho zájmu. 

 Jsme schopni zařídit stáž v jakémkoliv oboru po celý rok. Díky našim rozsáhlým kontaktům 

již nezáleží, zdali jste student IT, či archeologie. My Vám dovedeme obstarat stáž dle vašich 

přání. 

 Neztrácíme čas. Naše stáže jsou organizovány v minimálním čase tak, aby i účastníci, kteří 

jsou v časovém presu, mohli vyjet na stáž. Zajišťujeme ubytování, mentorování a 

monitorování po celou dobu stáže. 

 Máme osmiletou zkušenost s organizováním stáží v rámci evropských projektů. Proto 

rozumíme výzvám, kterým můžete čelit, a aktivně je pomáháme překonat. 

 S námi se neztratíte.  Pro naše stážisty máme 24hodinouvu linku, kde jsme vždy připraveni 

pomoct. Na začátku stáže poskytujeme jedinečný jazykový a kulturní kurz a poté Vás 

provázíme po celou dobu stáže našimi službami. 

Chtěli byste vědět více? Napište nám, nebo zavolejte, rádi zodpovíme jakékoliv otázky.  

Budu se těšit na Vaše dotazy.  

S pozdravem 

David Ženíšek 

Asistent projektového koordinátora 


