www.karieraskauza.eu

Фондация Сийдър

Стажант „Набиране на средства и развитие”
Име на свободната позиция

Гр. София
населено място

Неплатена
Платена / неплатена

Временна
Вид заетост – временна, постоянна

10/15 ч. на седмица / 3 месеца
Продължителност на работното време (8 часа / 4 часа)

Стаж
Стаж / работа на трудов договор / доброволчество

Кратко представяне на НПО:
Фондация „Сийдър” е неправителствена организация, регистрирана в България през 2005 г,
която фокусира дейността си върху деинституционализацията: процеса на закриване на
големите специализирани институции за деца и младежи с физически и интелектуални
затруднения и замяната им със семеен тип услуги, базирани в общността.
Ние управляваме Центровете от семеен тип „Сияние” в град Кюстендил, където са настанени
24 деца и младежи с интелектуални и физически затруднения, които живееха в стара, рушаща
се и изолирана институция в отдалеченото село Горна Козница преди закриването й, с
активното участие на Фондацията, през 2010 година.
„Сийдър” също така подкрепя работата на Дневен център за деца със специални нужди в град
Казанлък, като осигурява обучения на персонала, програми за професионален обмен, както и
допълнителен персонал, материали и оборудване. Фондацията консултира община Казанлък в
създаването на качествени социални услуги в града.
Фондация „Сийдър“ работи в партньорство с националните и местни власти в България,
български и чуждестранни неправителствени организации и други заинтересовани страни.
Членове сме на Коалиция „Детство 2025“, Национална Мрежа за Децата, Национален Алианс
за Социална Отговорност и Eurochild.
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:

-

-

Поддържа базата данни с настоящи и потенциални донори
Асистира в управлението и поддържане на връзка с настоящи и възможни донори,
урежда срещи, изготвя благодарствени писма, сертификати и поддържа обратна връзка
Участва в оценяването на ефективността на на методите за набиране на средства,
комуникационните канали, както и идентифицирането на възможности за развиване на
партньорства и/или набиране на средства
Помага при разработването на стратегии за набиране на средства

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
Професионален опит:

-

-

Търсим мотивирани млади хора, студенти или наскоро завършили, които желаят да
придобият опит в иновативна неправителствена организация.
Не е необходимо да притежават предишен опит, но държим на високо ниво на
етичност, гъвкавост, открито и творческо мислене, както и желание за учене и поемане
на нови предизвикателства.
Отлично владеене на английски език (писмено и устно)
Високо ниво на компютърна грамотност (MS Office - Word, Excel, Powerpoint)
Способност за поставяне на приоритети
Организираност и точност
Способност за самостоятелна работа, както и за работа в екип

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
-

Интересна и предизвикателна работа, международен екип; бързо развиваща се
организация в сферата на деинституционализацията в България
Сертификат
Препоръка

КАНДИДАТСТВАНЕ:
-

Автобиография, мотивационно писмо в срок до 15.06.2014
на форум Кариера с кауза – лично;
извън форума – по имейл: elena@cedarfoundation.org
За предпочитане е документите за кандидатстване да се изпращат на английски език.
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