
vypsání pracovní pozice  

vedoucí kampaně v projektu Minimální důstojná mzda 

Minimální důstojná mzda (MDM) je projekt,  jehož cílem je vyčíslit, jaký výdělek v současném 

Česku pokryje běžné životní náklady. Snaží se poukázat na to, že u nás kvůli příliš nízkým 

mzdám řada pracujících lidí zažívá  ekonomickou nejistotu, a také na to, jaké to má individuální 

i celospolečenské důsledky. 

Během posledních let se i přes omezené kapacity podařilo MDM dostat do širokého povědomí 

– každoroční zveřejnění aktuální výše přitahuje značnou mediální odezvu, koncept rezonuje 

v různých prostředích, existuje široká síť lidí, kteří mají zájem s nástrojem dál pracovat.  

Kolem projektu také vznikla platforma expertů a expertek z různých oblastí, od výzkumníků, 

přes státní správu a neziskový sektor, po zástupce odborů.  

Díky dodatečné finanční podpoře máme nyní příležitost posunout celý projekt dále. Prioritou 

je rozvíjet možnosti, jak o Minimální důstojné mzdě a s ní spojené problematice mezd v České 

republice mluvit, a zvýšit tak povědomí o tomto nástroji i jeho využití. Především považujeme 

za důležité zapojit další lidi, kteří by s nástrojem mohli pracovat (zejména cílíme na menší 

organizace, aktivisty a aktivistky se související agendou, odbory, ale i veřejné instituce apod.). 

Jde také o to vytvořit dlouhodobější strategii projektu a zajistit pro něj stabilní financování. 

V souvislosti s tím nyní hledáme vedoucí/ho kampaně, který/která: 

⮚ v úzké spolupráci se stávajícím týmem a analytikem/analytičkou projekt kreativně 

posune dopředu (jak na úrovni strategické, tak ve smyslu vedení konkrétních aktivit); 

⮚ organizačně zaštítí stávající aktivity (zejména každoroční aktualizaci včetně 

představení veřejnosti a médiím a péči o existující Platformu pro MDM a síť 

sympatizantek a sympatizantů);  

⮚ síť kolem projektu rozšíří a spolu s ní i jeho konkrétní využití; 

⮚ identifikuje finančních zdroje pro pokračování projektu a připraví odpovídající 

grantové žádosti (ve spolupráci se stávajícím týmem a analytičkou/analytikem).  

K činnosti vedoucí/ho kampaně tak může mimo výše zmíněného patřit například: 

⮚ vytvoření koncepce síťování a organizování v rámci Platformy pro MDM a její 

implementace; 

⮚ navázání a rozvoj kontaktů s aktéry, kteří se věnují podobným tématům (např. 

spravedlivá transformace); 

⮚ spolupráce na přípravě analytických, popularizačních a vzdělávacích materiálů (jejich 

samotné vytváření bude mít na starosti analytik/analytička)a jejich propagace 

⮚ organizace interních kulatých stolů platformy a veřejných akcí; 

⮚ příprava grantových projektů. 

 

https://www.dustojnamzda.cz/


Na otevřenou pozici hledáme člověka, který: 

⮚ se základně orientuje v aktuální debatách okolo mezd, chudoby, sociálních věcí v Česku 

i Evropě a má přehled o lidech a institucích, kteří se jich účastní; 

⮚ se rád setkává a jedná s lidmi, propojuje je a umí naslouchat lidem jejich potřebám; 

⮚ rád uvažuje o strategiích, rozvíjí je a hledá cesty, jak je realizovat; 

⮚ umí pracovat samostatně. 

Požadujeme: 

⮚ uzavřené magisterské studium v souvisejícím oboru nebo adekvátní praxi (výhodou je 

zkušenost s koordinací, vedením lidí nebo projektovým managementem); 

⮚ znalost angličtiny alespoň na úrovni B2; 

⮚ kompetenci v zacházení se základním softwarem potřebným k běžné kancelářské 

práci; 

⮚ ochotu pracovat většinu času bez stabilního místa v kanceláři  (pouze v omezené míře 

můžeme nabídnout zázemí malé zasedací místnosti pro schůzky; je možné se domluvit 

na zapůjčení laptopu; běžný kancelářský materiál a možnost něco vytisknout, 

naskenovat apod. je po domluvě k dispozici bez omezení) 

Nabízíme:  

⮚ zajímavou, různorodou práci na úspěšném projektu se společenským dopadem;  

⮚ prostor pro uplatnění vlastních nápadů; 

⮚ zaměstnanecký poměr na 0,5 úvazku ideálně od 15. 10. 2022 do 15. 10. 2023 

s možností prodloužení dle zajištění následného financování projektu; 

⮚ měsíční odměnu 25 000 Kč hrubého včetně příspěvku kompenzujícího chybějící 

pracovní místo v kanceláři; 

⮚ dovolenou 5 týdnů; 

⮚ flexibilní pracovní dobu. 

 

Dle profilu uchazečů a uchazeček je možné spojit nabízený poloviční úvazek s druhým 

vypsaným polovičním úvazkem na analytickou činnost v souvislosti s Minimální důstojnou 

mzdou tak, že se bude celkově jednat o celý úvazek. 

 

Strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem posílejte do 11. září 2022 na adresu: 

katerina.smejkalova@fesprag.cz; lucie.trlifajova@centrumspot.cz. Dotazy můžete směřovat 

tamtéž.  
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