České priority (WIP)

Projekt České priority hledá do svého týmu další kolegy!
Pro rychlíky:
Hledáme aktivní a samostatné nadšence pro zapojení se do ambiciózního projektu na
minimálně několik měsíců v roce 2019.

Kdo jsme?
Jsme mladý a progresivní nestátní neziskový projekt financovaný z čistě filantropických zdrojů.
Vycházíme z přesvědčení, že do rozvoje české společnosti je nutné investovat opravdu chytře.
Naší misí je nacházet efektivní řešení společenských výzev a systematicky zkvalitňovat
rozhodování o veřejných financích a regulatorních opatření v ČR. Chceme, aby toto
rozhodování bylo čím dál častěji zakládáno na používání kvalitních a objektivních zdrojů dat,
nástrojů a analýz.
Cílem projektu je zajistit, aby velká část nových rozpočtových změn, legislativních návrhů a
regulatorních opatření byla před schvalováním podrobována opravdu kvalitní analýze nákladů a
přínosů. Jako nástroj pro dosažení tohoto cíle nám primárně slouží ekonomická prioritizace na
základě objektivních a rigorózních cost-benefit analýz (CBA). Náš přístup je založen na
hodnotách transparentnosti, rigoróznosti, otevřenosti, objektivity a nezávislosti.
Čeká nás tedy hodně práce...

Koho hledáme?
Potřebujeme pomoc s prací v mnoha zajímavých oblastech:
● Rozjedeme několik pilotních analýz spolu s předními odborníky. Pro ně budeme
zajišťovat servis a asistenci s výzkumem.
● Během pilotních analýz chceme dále zlepšovat a rozvíjet naší metodologii k tvorbě
analýz.
● Zmapujeme a zanalyzujeme hlavní obory (vzdělávání, zdravotnictví, infrastruktura,
životní prostředí,...) a identifikujeme možná témata, kde bychom chtěli spustit další
analýzy.
● Promluvíme se spoustou lidí, kteří mají zkušenosti ve svých oborech a jasné názory na
to, co se dá změnit. Budeme také organizovat eventy, kde s nimi budeme diskutovat ve
větších skupinách.Takto vytvoříme skupinky odborníků, kteří budou dlouhodobou oporou
pro projekt v daných oborech.
● Kontaktujeme kolegy z ministerstev a dalších úřadů a budeme jim představovat projekt a
zjišťovat možnosti jejich zapojení pro další analýzy.
● Připravíme strategii následné komunikace projektových výstupů do různých částí
odborné i široké veřejnosti pomocí různých kanálů a formátů.
● Budeme také komunikovat s kolegy v zahraničí, kteří pracují na podobných projektech a
budeme od nich získávat zkušenosti a inspiraci pro naše další směřování.
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Očekáváme, že naši noví kolegové se zapojí v těchto oblastech a zároveň budou pomáhat na
dalších úkolech spojených s chodem rozvíjejícího se projektu.
Počítáme se zapojením na 30-100% kapacity v řádu alespoň několika měsíců v průběhu roku
2019 se začátkem ideálně co nejdříve.

Co nabízíme?
●
●
●
●
●
●
●
●

Účast na ambiciozním projektu s dlouhodobým dopadem
‘Startupová’ otevřená kultura a tým akčních kolegů
Velkou dávku osobních výzev a výletů do ‘nekomfortní’ zóny
Možnost pracovat na mnoha různých tématech a úkolech
Kontakt se zajímavými lidmi napříč akademickou, vědeckou a politickou scénou
Flexibilitu časového i fyzického zapojení
Možnost dlouhodobého zapojení a růstu
Odpovídající finanční kompenzaci

Co dál?
Pokud jste se v tom našli - Ozvěte se nám!
Ladislav Frűhauf | ladislav@ceskepriority.cz | +420 723 866 277

