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Фондация "Хоризонти"
Стажант
Име на свободната позиция

гр. София
населено място

Неплатена
Платена / неплатена

постоянна
заетост – временна, постоянна

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

Стаж, доброволчество
Стаж / работа на трудов договор / доброволчество

Кратко представяне на НПО:

Фондация "Хоризонти" е Юридическо лице с нестопанска цел, работеща в обществена полза в
помощ на лица със зрителни увреждания. Създадена е на 12.10.1995 г. от група студенти и
специалисти с нарушено зрение. Основните цели на организацията са да защитава интересите
на незрящите хора, като ги подпомага в процесите на тяхната социална интеграция и
реадаптация, както и в различни сфери на живота – образование, достъп до информация,
общуване, професионална и личностна реализация, обучение и преквалификация, достъпна
среда и др.
Мисията на организацията се състои в това да работи за равнопоставеност, гражданско участие
и пълноценно социално включване на хората със зрителни увреждания в структурите на
обществото. Нейната визия е: Общество без предразсъдъци и дискриминация по признак
увреждане.
Целевата група на фондацията се състои предимно от хора със зрителни увреждания, но в
последните години тази група все повече се разширява, като обхваща и хора с други видове
увреждания. Повече информация за нас ще намерите на интернет страницата ни:
www.horizonti.bg
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
-

оказване на помощ в ежедневната работа на служителите на фондацията
помощ при работа с документи
придружаване при посещение на институции и служби
работа в сайта на фондацията

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
Професионален опит:
- опит за работа в офис и работа с документи
- опит за работа в образователна и социална институция
Образование:
- висше образование, може и студент
Език:
-

английски

Други:
- кандидатите да са комуникативни, с умения за екипна работа, с развито чувство за
емпатия към хора с увреждания.
НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
-

Придобиване на опит в социалната и образователната сфера
Придобиване на опит при работа с хора със зрителни увреждания

КАНДИДАТСТВАНЕ:
Документи за кандидатстване:
- Диплома за завършено образование
- Автобиография
- Мотивационно писмо
Кандидатстването се извършва на e-mail: horizontifoundation@gmail.com
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