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Фондация И АЗ МОГА / I CAN TOO

Доброволец
Име на свободната позиция

София
населено място

Неплатена
Платена / неплатена

Постоянна
Вид заетост – временна, постоянна

Според предварително изготвен график в зависимост от свободното време.
Продължителност на работното време (8 часа / 4 часа)

Доброволчество
Стаж/ работа на трудов договор / доброволчество

Кратко представяне на НПО:
И АЗ МОГА / I CAN TOO е фондация за подпомагане на деца със специални нужди.
I CAN TOO запознава обществото с проблемите на децата със специални нужди и работи за
подобряване качеството им на живот.
История и резултати:
И АЗ МОГА / I CAN TOO е създадена през 2006 като частна инициативa от живеещата от
двадесет години в Германия – Нели Радева. Днес организацията съществува изцяло на
благотворителен принцип, получавайки безвъзмездната подкрепа на партньори от различни
сфери на изкуството, спорта, бизнеса, медиите, както и подкрепата на правителствени и
неправителствени организации.
Идеята на I CAN TOO е, че всеки помага с това, което МОЖЕ най-добре. На този принцип през
2008 г. И АЗ МОГА, заедно с фондация „Деца с проблеми в развитието”, открива Медицински
Център за деца с увреждания в гр. София. Той е създаден за пет месеца с участието на много
фирми от различни браншове, които се включват в изграждането му само с работа и
материали. В момента в него се рехабилитират над 370 деца на месец.
И АЗ МОГА подпомага над 250 деца със специални нужди и техните семейства и подкрепя два
съществуващи цетъра за тези деца (Дневен Център за Надежда за деца с множествени
увреждания и Училище за деца с нарушено зрение „Луи Брайл“, София) – чрез посредническа
дейност.
Много български и интернационални известни личности стават лица на I CAN TOO и
популяризират мисията на организацията по света.
Актуална цел:
Създаване на Център за деца с аутизъм в гр. Пловдив.
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
- Подпомагане на ежедневната работа на екипа на организацията (административни
дейности);
- Писане на текстове, прессъобщения, официални писма и др.;
- Проучвания в интернет, свързани с възможности за кандидатстване за грантове и по
проекти;
- Помощ при организиране на събития;
- Участие в различни събития в подкрепа на организацията;
- Организиране на разпространение на материали, популяризиращи организацията.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
Професионален опит:
- Не е задължителен
Образование:
- Работата е подходяща и за студенти;
Език / езици:
- Отлично владеене на български и английски език;
Компютърна грамотност:
- MS Office - Word, Excel;
- PhotoShop е предимство.
Други:
-

Комуникационни и презентационни умения;
Проактивност и позитивно отношение;
Инициативност;
Лоялност;
Отговорно отношение към работата;
Работа в екип;
Способност за самостоятелна работа;

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
- Възможност да развивате съществуващи и нови умения;
- Придобиване на опит в неправителствена организация;
- Възможности да се срещнете с нови и интересни хора;
- Удовлетворение, че помагате на организация в подкрепа на деца със специални нужди.
КАНДИДАТСТВАНЕ:
Моля изпратете CV на liliya.andonova@icantoo.eu
Мотивационно писмо е предимство.
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