Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
INFORMACE PRO UCHAZEČE/PŘIHAŠOVÁNÍ
PRO ÚSPĚŠNÉ PŘIHLÁŠENÍ JE NUTNÉ:
- registrovat se na http://platform.aaf-online.org (uživatelské jméno, jméno, příjmení,
e-mail)
- zvolit si seminář (uchazeči se mohou hlásit na dva různé semináře v jednom roce, vybráni
mohou být pouze na jeden)
- vyplnit osobní a profesní data
- nahrát povinné dokumenty - CV v AJ, fotografii ve formátu „jpeg“ a kopii lékařského
diplomu
- příp. nahrát nepovinný dokument – doporučující dopis
- pozn: je nutné dodržet maximální požadovanou velikost dokumentů 200kb a nahrání
každého dokumentu potvrdit tlačítkem „SAVE“
- zkompletovat přihlášku – po odeslání již není možné údaje v přihlášce měnit či doplňovat
PRO PŘIHLÁŠENÍ JE NUTNÉ SPLŇOVAT PODMÍNKY ÚČASTI:
- lékařské vzdělání a praxe v oboru (doporučená praxe: atestace nebo příprava na atestaci)
- dobrá znalost angličtiny (veškeré vzdělávání probíhá v anglickém jazyce)
- ochota šířit získané informace dále (viz navazující projekty)
- úspěch ve výběrovém řízení (výběrová komise v Salzburgu provádí výběr uchazečů na
základě dokumentů obsažených v přihlášce)
- doporučený věk - pro uchazeče, kteří se hlásí poprvé, je 30 – 45 let, pro absolventy, kteří se
hlásí podruhé a vícekrát, do 50 let
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
- semináře se vypisují vždy na celý rok a uzávěrky přihlášek jsou rozděleny na 3 termíny podle
data konání
- kapacita jednotlivých seminářů je 30 – 40 míst
- na všechny semináře je možné se hlásit ihned po zveřejnění seznamu seminářů
- výběrové řízení je otevřené a probíhá na základě dokumentů obsažených v přihlášce
- vyjádření výběrové komise obdrží uchazeči přímo ze Salzburgu emailem na adresu, kterou
uvedli v přihlášce
- výsledky výběrového řízení budou sděleny nejpozději 6 týdnů před zahájením semináře, na
který je přihláška podaná
- SALZBURG MEDICAL SEMINARS jsou prestižní formou vzdělávání, výběrové řízení je vysoce
konkurenční a kapacita je omezená; v případě neúspěchu při výběru je možné podávat
přihlášky v dalším roce opakovaně
- pro zvýšení šance na výběr je možné přihlásit se na 2 semináře
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Posláním mezinárodní instituce THE AMERICAN AUSTRIAN FOUNDATION (AAF) je překlenutí znalostních rozdílů poskytováním
stipendií pro kvalifikované odborníky na postgraduální vzdělávání v oblasti medicíny, médií a umění. Nejrozsáhlejším programem AAF
je organizace seminářů, stáží a dálkového vzdělávání v oblasti medicíny v rámci programu OPEN MEDICAL INSTITUTE – Medical
education without borders.
Posláním VÝBORU DOBRÉ VŮLE – NADACE OLGY HAVLOVÉ je pomáhat lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní a sociální stav
těžko včleňují do společnosti a nemohou se bez pomoci druhých sami o sebe postarat. Svým působením se nadace snaží o rozvoj
duchovních hodnot, vzdělání, ochranu lidských práv a všeobecně uznávaných humanitárních hodnot.

