
Smysluplná práce 
nás naplňuje 
každý den

Jaké to u nás je?
Naše pracovní kultura je založená na otevřenosti 
a neformálních vztazích, spojuje nás víc než jen práce. 
Máme důvěryhodný a podporující přístup nadřízených, 
na které se můžeme obrátit. Víme, proč svoji práci děláme, 
a každý den je pro nás novou výzvou. Respektujeme 
navzájem svůj osobní život a vycházíme si mezi sebou 
vstříc. Velikostí jsme už korporát, který však neztrácí 
lidskost a kombinuje své zkušenosti a profesionalitu 
s dynamičností. Naši kolegové jsou energičtí, pracovití, 
mají nové nápady, srdce a sociální cítění.

Za 30 let se v organizaci mnohé změnilo, 
ale hodnoty zůstaly: 
 

pokora

sebevědomí
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Kde se vidíš?

lidská práva 
a demokracie

projektový 
management, 
administrativní 
pracovníci, 
finance, 
mediální

humanitární 
a rozvojová 

pomoc

projektový management, 
účetní, logistici, mediální, 
HR, administrativní 
pracovníci, další specialisté

HQ – centrála

administrativní 
a finanční 
pracovníci, 
účetní, 
fundraising, 
IT, mediální, 
provoz a HR, 
právní, datová 
analytika, další 
specialisté

vzdělávání 
a osvěta

projektový management, 
specialisté na vzdělávání, 
média a dokumentární film, 
administrativní pracovníci

sociální práce 
a poradenství

sociální a terénní 
pracovníci, dluhoví 
poradci, pedagogové, 
specialisté 
na vzdělávání

stáže 
a dobrovolnictví

dobrovolníci 
pro mentoring 
a doučování, 
stáže, další

Aktuální výpis pozic, na které hledáme nové kolegy/ně, 
najdeš na tomto odkazu. Nastavit si můžeš taky odběr 
pracovních novinek, díky kterému Tě upozorníme 
na nově otevřenou pozici podle Tvých představ.

Co o nás říkají zaměstnanci
V roce 2020 jsme vyhráli soutěž nejférovějšího 
zaměstnavatele, a to díky hodnocení zaměstnanců 
na Atmoskop.cz.

Martina, administrativní pracovnice finančního oddělení:„ Člověk v tísni je velice vstřícný k potřebám 
každého – ať už se stará o nemocné rodiče nebo má 
doma malé dítě. V tomto smyslu jsem si nemohla 
vybrat lépe.“

Lenka, ekonom provozu:„ Nejvíce se mi líbí, že se držíme původních hodnot. 
Organizace má pořád trochu punkové srdíčko. 
Spolupracuje se tady s lidmi, kteří svoji práci dělají 
rádi a dobře.“

Petr, IT manažer serverů a sítí:„ Překvapilo mě, že mě ta práce baví i po spoustě let, 
pořád se to mění a pořád to má smysl.“

Hana, HR generalistka:„ Člověk v tísni se svými informačními systémy 
a databázemi vyrovnává největším moderním 
firmám v byznysu. Je zde vysoká profesionalita.“

Lenka, junior finanční manažerka v humanitární sekci:„ Žádný den ‚v Tísni‘ není stejný, neustále se učím, 
potkávám nové lidi z různých zemí světa. Ale největší 
motivací, proč ráno chodím do práce ráda, je, že 
někomu tím pomáháme.“

Blanka, IT koordinátorka:„ U mých kolegů není žádný problém dost velký 
na to, aby se nemohl vyřešit. Žádný problém není 
problémem.“

Ondřej, projektový koordinátor ve vzdělávací sekci:„ Věřím v sílu občanské společnosti a v Člověku 
v tísni jsem její součástí. Kromě toho, že je naše 
práce smysluplná, je i příjemná: vstřícní kolegové, 
férový přístup a stále nové výzvy.“

Co mohou naši zaměstnanci 
využívat?

nabízíme možnost vzít si 
do práce svého mazlíčka

máme firemní školku pro děti 
zaměstnanců na centrále

podporujeme odpovědný přístup 
k environmentální problematice 

(organizace svými projekty 
aktivně řeší problematiku změny 

klimatu a zároveň dodržuje 
interní opatření)

podpora LGBTQ+ komunity 
(interní skupina zaměstnanců, 

věnujeme se aktivitám na 
podporu lidských práv)

podporujeme zaměstnance 
v dalším rozvoji – můžete se 

zapojit do dalších odborných 
školení jak technických znalostí, 

tak soft skills

úzká spolupráce se seniorními 
kolegy (pro juniory), možnost 
podporovat a učit juniornější 

kolegy (pro seniory)

knihovna komunita zaměstnanců 
se stejnými zájmy, společná 

burza věcí i nápadů

multisport karta 
(samofinancovaná)

služební telefon, 
výhodný mobilní tarif 

i pro rodinné příslušníky

většina zaměstnanců má 
možnost částečně pracovat 
z domova, cca 2 dny v týdnu

máme možnost účastnit 
se zajímavých akcí, které 

organizujeme (jako je například 
Jeden svět)

zaměstnanci mají nárok 
na 25 dnů dovolené, 

3 dny sick days 
a 3 dny samostudia

kurzy cizích jazyků

Zahraniční působení
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Působení v ČR Liberecký kraj

Plzeňský kraj

Jihočeský kraj Kraj Vysočina

Jihomoravský kraj

Olomoucký kraj

Moravskoslezský kraj

Zlínský kraj

Středočeský kraj

Královéhradecký kraj

Pardubický kraj

Liberec

Plzeň

Český Krumlov, České Budě-
jovice, Tábor Třebíč

Znojmo, Brno, 
Boskovice

Olomouc

Ostrava, Opava, Třinec

Uherské Hradiště, 
Rožnov pod Radhoštěm

Řevnice

Police nad Metují, 
Polička, Hradec Králové

Pardubice, Polička
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Ústecký kraj

Ústí nad Labem, 
Děčín
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5

Karlovarský kraj

Karlovy Vary
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5
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Praha

Praha

662

2
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Vzdělávání 
počet zapojených škol

Festival Jeden svět 
místa konání

Sociální práce 
počet kontaktních míst

Pomáháme ukrajinským 
uprchlíkům 
po celé ČR

stav k 5/2022

Jsme humanitární, rozvojovou, lidskoprávní, sociální 
a vzdělávací organizací, jejímž cílem je účinně pomáhat 
měnit věci k lepšímu, bojovat proti nespravedlnosti 
a podporovat sebevědomí jednotlivců, komunit a občanské 
společnosti. Vycházíme z myšlenek humanismu, svobody, 
rovnosti a solidarity.
 
Máme centrálu v Praze, působíme ve více než 100 městech 
v České republice a ve více než 30 zemích světa.

O Člověku v tísni

Šafaříkova 635/24 
120 00 Praha 2
Česká republika
kariera@clovekvtisni.cz
clovekvtisni.cz/kariera
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Prvních 30 let

Podívej se, jak o nás jako o zaměstnavateli mluví ředitel 
organizace, Šimon Pánek.

Oslavili jsme 30 let, tady jsou naše největší milníky 
v historii.

https://www.clovekvtisni.cz/kariera#nabidky&lidska-prava-5-job-sections
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