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Сдружение „Ре-Акт”
Доброволец/Доброволци с педагогически, психологически или социален профил
Име на свободната позиция

гр. София/гр. Ракитово
населено място

Неплатена
Платена / неплатена

Временна
Вид заетост - временна, постоянна

Спрямо конкретната инициатива
Продължителност на работното време

Доброволчество
Стаж / работа на трудов договор / доброволчество

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА НПО:
Сдружение Ре-Акт е учредено в началото на 2010 г. от група млади приятели, повечето от които
завършили висшето си образование в университети в Западна Европа и завърнали се в
България с желанието да допринесат с разностранните си умения и опит за промяната на
социалната среда и мислене в България. Главна цел на сдружението е да промени качествено
условията на живот, възможностите за професионална реализация и развитие на децата в
неравностойно положение, намиращи се под институционална или частна опека. Ре-Акт се
стреми да допринесе за кариерното развитие на всички подрастващи деца и младежи, които
при настоящите социални и икономически условия в България не могат да изберат или да
поемат по желания от тях професионален път, организирайки обучения и предлагайки помощ и
ориентация при търсенето на работа и промяна в кариерното развитие. Не на последно място,
предлагаме на ентусиазирани и социално ангажирани млади хора възможност да участват като
доброволци / стажанти при реализирането на проектите, давайки им възможност да натрупат
опит в сектора на неправителствените организации, човешките ресурси и социалните дейности,
като в същото време дават своя принос за развитието на гражданското общество и тласък на
хуманните инициативи в България.
От създаването си през 2010 г. сдружението реализира редица проекти, сред които
„Практически умения за професионална реализация“ по програмата „Младежта в действие“ на
Европейската комисия, оборудването на библиотека и компютърна зала в Дом за сираци „Асен
Златаров“, както и редица обучения на възпитаниците на ВУИ „Ангел Узунов“ в гр. Ракитово.
През 2013 г. организират първото издание на кариерния форум „Кариера с Кауза“, който
привлича 33 неправителствени организации и над 1 000 посетители.
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:



участие в инициативи на Ре-Акт, които се провеждат с децата/младежите от
възпитателното училище-интернат „Ангел Узунов”, гр. Ракитово;
участие в проекти и обучения на Ре-Акт, които се провеждат в цялата страна и чужбина.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
Професионален опит:





Доброволците на Сдружение Ре-Акт са хора с разнообразен професионален опит,
обединени от идеята да помогнат за интеграцията на деца и младежи в риск. От Ре-Акт
считаме, че всеки може да бъде полезен за обществото и неговото развитие,
независимо от професионалния опит и сферата в която е натрупан.
Най-важното изискване за доброволците на Ре-Акт е да имат добро сърце, желание да
предадат собствените си знания на някой в неравностойно положение и толерантност
към различните хора, както и да имат желание да развиват умения при работа с деца с
девиантни
прояви
или
такива
в
неравностойно
положение.

Образование:



Текущо или завършено висше образование (педагогика, социална педагогика,
психология, социология);

Език/ езици



Владеене на български език;

Други:



Умения за работа с маргинализирани групи са предимство, както и позитивна нагласа
към тях. От голямо значение са и уменията за работа в екип и спазването на
определени правила за поведение, приложими към лица, посещаващи и работещи в
специализирани институции.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
За екипа на Ре-Акт доброволстването не е просто дейност, а кауза, която винаги има
двустранно приложение. От една страна нашите доброволци помагат за осъществяване на
много иновативни инициативи в различни сфери на работа и подпомагат интерацията на
младежи в неравностойно положение. Това, което всеки наш доброволец получава, е шансът
да се развие в една нетипична сфера, където всяка една помощ е от значение за някое дете
или младеж. Работата с тях носи голяма доза удоволетворение, развива способности за
управление на екип, педагогически похвати, много смях и забава по време на дейностите ни.
Програмата е винаги гъвкава и дава възможност на всеки доброволец да се включи по найудачния начин в сдружението, според собствената си натовареност.
КАНДИДАТСТВАНЕ:




Автобиография;
Мотивационно писмо

Моля да си подадете автобиография и мотивационното писмо на contact@re-act.bg, както и
лично, по време на форум Кариера с Кауза.
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