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Сдружение Празнични герои
Доброволец
Име на свободната позиция

София
населено място

Неплатена позиция
Платена / неплатена

Временна, кампанийно два пъти в годината:
Март-април и ноември-декември
Вид заетост – временна, постоянна

4 и 8 часа
Продължителност на работното време (8 часа / 4 час.)

доброволчество
Стаж / работа на трудов договор / доброволчество

Кратко представяне на НПО:
„Празнични герои“ е сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна
дейност, вписано в Централния регистър на Министерството на правосъдието. Сдружението
работи за подпомагане на социално слаби семейства, възрастни хора, самотни майки и хора с
увреждания, както и за насърчаване на дарителството и организиране на кампании по случай
национални и християнски празници. Сдружението разчита на дарения от корпоративния
бизнес и от производители на храни и напитки, за да които могат да се включат в
осигуряването на необходимите продукти за празничните пакети, които Holiday Heroes доставя
на нуждаещите се.
Инициатор на идеята е Майкъл Струмейтис – собственик на най-голямата фирма за
хидропонни добавки и торове в света Advanced Nutrients. Когато преди седем години той
започва своя бизнес в България, установява че нивото на корпоративна благотворителност е
много ниско и дори да иска да дари на нуждаещите се, няма как да го направи.
Така се ражда Holiday Heroes. В момента целта на сдружението е да помага на различни 5 000
социално слаби семейства за всеки празник. Вече 4 кампании на сдружението са факт, а в
резултат на тях през изминалите две години няколко хиляди българи посрещнаха Коледа и
Великден по по-достоен и щастлив начин. Малко статистика: Коледа 2012 - 1 000 семейства,
Великден 2013 - 2 000 семейства. Коледа 2013 - 5 000 семейства, Великден 2014 – 4350
семейства.
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
- приемане на входящи обаждания на горещия телефон на сдружението и записването
на семейства в нужда в специален списък – база данни.
- проверка на достоверността на данните, подадени от семействата чрез прозвъняване и
посещение.
- координиране на дейността на други доброволци
- опаковане на хранителните продукти в кашони
- разнасяне на кашони с хранителни продукти по адресите на семействата
- участие в различни събития, съпровождащи кампанията
- раздаване на рекламни флаери
- събиране на хранителни продукти в различни вериги хранителни магазини

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
Професионален опит:
-

няма значение какъв и колко, стига доброволецът да може да извършва, без
затруднение и сравнително бързо, административна дейност, промоутърска дейност,
работа в кол център.

Образование:
-

Средно или висше образование;

Компютърна грамотност:
-

MS Office – Word, Excel;

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
Доброволците, които се включат в каузата на Holiday Heroes, ще придобият или подобрят
уменията в административните дейности, промоутърска дейност, работа в кол център.
Също така ще придобият умения за работа в неспецифични условия, постоянно променящи се,
умения за работа с трудни социални групи, умения за работа в екип, умения за делегиране на
отговорност, умения за работа под стрес и в къси срокове, организационни умения.
Работи се в приятна атмосфера с хора на различна възраст и различен опит в различни сфери.
Издава се сертификат за доброволчество, както и препоръки за работа при поискване.

КАНДИДАТСТВАНЕ:
Регистрация в сайта в http://holidayheroes.bg/stani-dobrovolets/
Не са необходими автобиография и мотивационно писмо.
Може да се кандидатства целогодишно за избрани от кандидата дейности.
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