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Transfiguration Festival

Доброволец на TRANSFIGURATION FESTIVAL 2015, 6-9 Август
Име на свободната позиция

С. Долен, Община Сатовча
населено място

Неплатена, храна по
време на подготовката и провеждането на фестивала, достъп до самия фестивал
Платена / неплатена

Временна
Вид заетост - временна, постоянна

Продължителността е в съответствие с плана за работа по време на фестивала, който ще се
изготви по-късно на база кандидатите за доброволци
Продължителност на работното време

Доброволчество. Издават се препоръки.
Стаж / работа на трудов договор / доброволчество

Кратко представяне на НПО:
Народно читалище Бъдеще сега е организация с успешен многогодишен опит в неформалното
образование. До момента организацията е изпълнявала 5 големи проекта финансирани от ESF
по ОПРЧР към МОМН, EEA Grant, чрез ФРМС, както и CEE Trust, ГЕФ и програмата за развитие
на ООН и чрез Фондация Помощ за благотворителността в България и М-Тел ЕКО Грант.
Проектите засягат областите на екологично неформално образование, гражданско
образование, мотивиране и активизиране на деца и младежи, работа с местните общности и
демонстрационни дейности. По Европейската програма „Младежта в действие” сме участвали в
над 15 проекта, като партньорска организация и в момента работим, като изпращаща,
посрещаща и координираща организация по ЕДС (EVS).
Нашата мисия е да обогатяваме процеса на личностно развитие и учене, вдъхновени от
природата.
Работим в сферата на образованието и обучението на деца, младежи и възрастни в три
основни направления:
• Личностно развитие;
• Отношение към общността и доброволчество;
• Връзка с природата и устойчиво развитие.
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
- Работа с камък - 8 човека / два лагера – (20.06-30.06) и (20.07-09.08)
Спецификата на тази дейност е свързана с придобиване на знания и опитност в областта на
зидарството. Основната функция на доброволеца ще бъде да спомага различни процеси,
водени и менажирани от вещи лица, като доставка и пренос на камък, изграждане на зидове,
подпори, основи и др.
- Работа с дърво и дървени конструкции - 10 човека / два лагера – (20.06-30.06) и (20.07-09.08)
Спецификата на тази дейност е свързана с придобиване на знания и опитност в областта на
работата с дърво и спецификата около нея. Основната функция на кандидата ще бъде да
спомага различни процеси, водени и менажирани от вещи лица, като почистване, подготовка и
имрегниране на различни видове дървен материал, пренос и складиране на различни видове
дървен материал, участие в изграждането на различни по мащаб и вид дървени конструкции.
- Работа в кухня - 15 човека / два лагера – (20.06-30.06) и (20.07-09.08)
Спецификата на тази дейност е свързана с непосредствена работа на полеви кухни. Основната
фунция на кандидата ще бъде да снабдява с провизии определените за тази цел места от
сформирани складови бази, непосредствена помощ на главния готвач, изразяваща се в чистене
и подготовка на продукти, миене и поддържане на хигиена на обособените за това места.
- Чистене - 10 човека / два лагера – (20.06-30.06) и (20.07-09.08)
Спецификата на тази дейност е свързана с непосредствена работа по почистването на
фестивалния терен преди и по време на събитието, като това включва събирането на
отпадъци, чистене на обрасли с растителност райони, поддръжка на компостни тоалетни и др.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
Професионален опит:
- не е задължителен, но предимство ще имат кандидатите с опит в сферата на дейност, за
която кандидатстват;
Други - Търсим кандидати, които:
- Имат желание да трупат интересен и разнообразен опит сред природата;
- Искат да участват в разнообразни дейности и занимания;
- Имат отговорно отношение към поетите задачи;
- Умеят и искат да работят в екип за постигането на обща цел;
НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
- храна три пъти на ден за цялото време на пребиваване по време на подготовката както и на
самия фестивал (настаняването не се поема от организаторите и е на палатки, които
доброволецът трябва да си осигури);
- ръководители на групата доброволци;
- достъп до фестивала;
- възможност за придобиване на интересен опит в разнообразни сфери и работа с екип от
професионалисти;
- обогатяващо преживяване сред природата;
КАНДИДАТСТВАНЕ:
За да кандидатствате, можете да ни пишите на heads@transfiguration-festival.com или да го
направите лично, по време на форума "Кариера с Кауза 2015“.
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