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Грийнпийс
Доброволец
Име на свободната позиция

София / Варна
населено място

Неплатена
Платена / неплатена

Временна
Вид заетост - временна, постоянна

По желание и възможност на доброволеца
Продължителност на работното време

Доброволчество
Стаж / работа на трудов договор / доброволчество

Кратко представяне на НПО:
"Грийнпийс" е независима световна кампанийна организация, която работи за промяна на
нагласите и поведението на хората, за да защити и опази околната среда и насърчи мира.

За да постигнем нашата мисия, ние нямаме постоянни съюзници или противници, а
насърчаваме отворената и информирана дискусия за екологичния избор на обществото.
Постигаме целите си чрез извършване на изследвания, лобиране и тиха дипломация, както и
чрез привличане на широко обществено внимание и ненасилствени сблъсъци, за да се
повдигне нивото и качеството на обществения дебат.

Ние вярваме, че борбата за запазване бъдещето на нашата планета не е заради нас самите. Тя
е за теб. „Грийнпийс” говори от името на близо 3 милиона привърженици и дарители по целия
свят и насърчава още милиони хора да предприемат действия всеки ден.

„Грийнпийс" присъства в над 40 държави в Европа, Северна и Южна Америка, Азия, Африка и
Тихоокеанския басейн. Има представителство и в България от 2011 г.

Основните кампании, по които работи „Грийнпийс“ – България са: енергия и климат, устойчиво
земеделие и Анти-ядрена кампания.
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:

Права на доброволеца:
- Както доброволците, така и екипът имат еднаква отговорност един към друг за найдобрия резултат от извършената от доброволеца работа;
- Да избере как, колко често и с каква продължителност ще се включва в дейностите;
- Да каже „НЕ“, ако получи задача, която няма желание да поеме;
- Да бъде уважаван като член от екипа на Greenpeace – България;
- Да има безопасна и окуражаваща работна среда;
- Да бъде чут и мнението му да бъде уважено;
- Да бъде разпознаваем и оценен;
- Да има възможност да се включва в различни дейности;
- Да му бъдат дадени ясни указания и насоки за дейностите, с които се е ангажирал.
Отговорности на доброволеца:
- Да действа спрямо мисията, целите, политиките и процедурите на „Грийнпийс“, когато
представя организацията;
- Да бъде отговорен към поетия ангажимент и ако не успее да дойде навреме или да
изпълни задачата си – да изпрати съобщение или да се обади навреме;
- Да бъде активен спрямо отговорностите, които е поел;
- Да допринася за създаването на уютна и приятелска атмосфера в групата;
- Да говори от свое име;
- Купуване, продаване или промотиране на наркотици и алкохол, както и тяхната
употреба по време на събития на „Грийнпийс“, са строго забранени;
- Да знае, че доброволният труд в организацията не се заплаща.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
-

Инициативност;
Комуникативност;
Отговорност;
Интерес към зеления НПО сектор.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
Екипът на „Грийнпийс“ – България предоставя цялостна подкрепа на доброволците, за да се
гарантира, че диалогът помежду ни е конструктивен.
Координаторът на доброволци организира месечни срещи, на които представя информация на
доброволците за предстоящите събития, в които могат да се включат.
По пътя за развитието на всеки доброволец „Грийнпийс“ – България предоставя възможност за
обучения и програми, които помагат на доброволеца да развие способности, свързани с
комуникативност, работа в екип, изграждане на кампания, организиране на събития, работа с
медии.
Доброволецът има възможност за работа, както в национална, така и в международна среда
чрез участие в събития и проекти.
КАНДИДАТСТВАНЕ:
За да кандидатстваш за доброволец в „Грийнпийс“ – България, изпрати ни кратко описание за
себе си и мотивационно писмо до gabriela.petkova@greenpeace.org
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