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Национална мрежа за децата

Помощник-координатор „Детско и младежко участие”
име на свободната позиция

София-град
населено място

Неплатена
Платена / неплатена

Временна заетост
вид заетост

4 часа
продължителност на работното време

Стаж, юни – септември
Стаж / работа на трудов договор / доброволчество

Кратко представяне на НПО:
Национална мрежа за децата е обединение на 125 организации от цялата страна с мисията на
да заздрави и улесни сътрудничеството между сходните неправителствени организации и
всички заинтересовани страни с цел гарантиране правата и благосъстоянието на децата.
Детското участие е водещ принцип в утвърждаването на правата и благосъстоянието на
децата – всяко дете трябва да може да участва в процеса на взимане на решения, които се
отнасят до него, за изрази мнение и то да бъде взето предвид. Единствено по този начин
децата могат да се научат да формират и изразяват своето мнение, да носят отговорност за
участието си и решенията. Решенията на възрастните трябва да бъдат съобразени с това,
което децата мислят и чувстват. Вярваме, че единствено чрез участието на децата можем да
сме сигурни, че сме мрежа „за децата”.
Национална мрежа за децата вече трета година полага изключителни усилия в областта на
детското и младежко участие – популяризиране на правото на децата на мнение и участие
сред различни обществени групи, застъпническа работа с отговорните институции по конкретни
механизми и политики, повишаване капацитета на професионалистите за прилагане на
основан върху правата подход (включително и особено що се отнася до правото на мнение и
участие), както и капацитета на самите деца и млади хора да отстояват своето право на
мнение и участие.
Повече информация на www.nmd.bg -> Начало -> Детско участие.
Поради все още слабата разпознаваемост на концепцията за детско участие в България
нарасналия обем от работа и изключително предизвикателния характер на ангажимента ни в
тази област, Национална мрежа за децата предлага и следната свободна позиция, отворена
към всички заинтересовани млади хора с амбиция да развият своето разбиране и умения в
работата с деца.
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
-

Подпомага координирането на участници в дейности по детско и младежко участие за
посочения период.
Съдейства за логистичното осигуряване на дейностите по детско и младежко участие
за посочения период.
Участва в провеждането на дейности по детско и младежко участие според техния
характер.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
Професионален опит:
-

Опит в работата с деца и/или млади хора ще се счита за предимство.
Опит в образователните и/или социални дейности с деца и/или млади хора ще се счита
за предимство.
Разбиране и познаване на детските права и благосъстояние.

Образование:
-

Завършено средно образование

Език/ езици – ниво на владеене:
-

добро устно и писмено владеене на английски език.

Компютърна грамотност:
-

умения за работа с MSOffice
уменията за използване на интернет платформи и приложения ще се счита за
предимство.

Други:
-

шофьорската книжка ще се счита за предимство.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
Национална мрежа за децата е национално представително обединение на
неправителствените организации, ангажирани с проблемите на децата и семействата. Така
дейността на Секретариата на Мрежата е изключително разнообразна и предизвикателна и
предлага възможности за усвояване на опит в различни области – и съдържателни (права на
децата, видове дейности и организации/институции/услуги за деца, законодателство, засягащо
децата и др.), и засягащи цялостното умения за работа с хора (общуване с множество и
различни засегнати страни, водене на кореспонденция, ефективна екипна работа, управление
на времето и др.)

КАНДИДАТСТВАНЕ:
Чрез подаване на CV и мотивационно писмо лично по време на форум „Кариера с Кауза“ или
на e-mail office@nmd.bg до 9 юни.
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