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Фондация „OPEN SPACE“
Специалист комуникации
Име на свободната позиция

София
населено място

Неплатена
Платена / неплатена

Временна
Вид заетост – временна, постоянна

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

Стаж
договор / доброволчество

Кратко представяне на НПО:
Фондация "OPEN SPACE " е основана през 2006 година с цел подкрепа и насърчаване на
културния диалог и взаимоотношения чрез различни форми на изкуството и общуването.
Работим усърдно, за да създадем нов стандарт в културния живот в страната, чрез
представяне на нови концепции и иновативни проекти в областта на изкуствата и занаятите, но
не спираме само до сцената и изложбената зала. Използваме различни форми на изкуството и
занаятчийските техники с цел образование и развитието на креативността и творческия
потенциал. Провокираме хората да търсят и откриват себе си, корените си и да се отворят към
по-артистичното изразяване.
Нашата мисия е да създаваме пространства за диалог и взаимодействия във всяка област на
живота, между културите и между поколенията.
Две основни области на работа:
1. Образователни и консултантски услуги и
2. Събития за свободното време.
Основни дейности :
-

-

Автори сме на програма за деца и младежи, през която от 2008 г. насам са преминали
над 450 деца от България и света. Използваме изкуствата и занаятите като
инструменти за социално и емоционално развитие, с идеята да насърчим участниците
да бъдат: по-уверени в себе си, и с отворено съзнание за културното многообразие. От
2012 г. програма е отворена за творци и родители („Уърк-шоп за семейните
отношения“), в помощ на взаимоотношенията и комуникацията с подрастващите им
деца.
Работим с доброволци и местната общност, в отдалечени райони в България (в
градовете Смолян, Златоград и Велики Преслав), като провокираме активността на
местните хора, за подобряване на техния собствен живот. Програмите ни „Внимание!
Стълби!“ и „Работилницата – място за всякакви таланти“ подкрепя младите хора в
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-

тяхното професионално развитие и предприемачество чрез неформално образование,
осигуряване на финансова и експертна помощ за техни проектни идеи, организираме
срещи с успели хора, за да им покажем, че успехът зависи от нас самите и усилията ни.
Акредитирана организация сме от 2012 г. – като координираща, посрещаща и
изпращаща такава. До момента сме приели 33 доброволеца от 8 държави и сме
изпратили 9 доброволци от България на мисия в други държави.
Работим с други неправителствени организации от България и света, за
сътрудничество и изграждане на капацитет. През април 2013 г., организирахме в
България: East – West Youth EXPO: и първото му издание Hosting – където 40
представители на неправителствени организации от 10 страни обменяха добри
практики, опит, потребности и предизвикателства, които срещат, работейки в малки
населени места в Европа.
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
-

регулярно публикуване на съобщения на сайта на фондацията и в социалните мрежи;
изпращане на бюлетин и писма до партньори на Фондацията и медии

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
Професионален опит:
-

не е задължителен

Образование:
-

комуникации или журналистика

Език / езици, ниво на владеене (писмено и устно):
-

не е задължително
владеенето на английски език би позволило участие в по-широк кръг дейности на
Фондацията

Компютърна грамотност (например MS Office – Word, Excel)
-

MS Office задължително
Outlook / Thunderbird, и работа с облачни системи

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
Предлагаме работа в младежки екип, динамична среда и дейности, които включват млади
хора. Стажантите развиват умения за работа в екип, създават контакти в различни сектори (с
представители на институциите, учебни заведения, медии, НПО-ии, наши спонсори).
Подкрепа през целия период на стажа си.

КАНДИДАТСТВАНЕ:
-

автобиография – Европейски формат CV,
мотивационно писмо

Изпратени на адрес: info@openspacebg.com краен срок: 25.08.2014 г.
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