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Фондация ТАЙМ
Доброволец на ЕкоФест „Зелените идеи в действие“ 24-26 юли
Име на свободната позиция

Местност Узана, Габрово
населено място

Неплатена, покриват се транспорт, настаняване на палатка, храна по време на подготовката и
провеждането на фестивала
Платена / неплатена

Временна
Вид заетост - временна, постоянна

23 – 26 юли 2015 г.
(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:
Фондация ТАЙМ е регистрирана неправителствена организация с нестопанска цел съгласно
Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Фондация ТАЙМ е създадена на 26.07.1994 г. с решение № 13745/94 г. на Софийски градски
съд (СГС).
Фондация ТАЙМ с е е самоопределила като организация за осъществяване на дейност в
обществена полза (Решение № 8/16.10.2001 на СГС) и е регистрирана в Централния регистър
за юридически лица с нестопанска цел с № 1/19.11.2001.
НАШАТА МИСИЯ е Да подпомага устойчивото развитие, ефективното управление и
използване на природните ресурси и опазването на околната среда чрез координиране
усилията на всички обществени сектори и демократично вземане на решения.
От три години Фондация ТАЙМ организира ежегоден национален екологичен фестивал в
местността Узана, над Габрово. 2013 и 2014 г. той се казваше УзанаПолянаФест, а от 2015 се
казва Екофест „Зелените идеи в действие!“.
Мисията на ЕкоФест е: Да привлича все по-широк кръг от хора към идеята за опазване на
околната среда като предпоставка за успешно икономическо, социално и личностно
развитие.
ЕкоФест е безплатен за всички – както за изложителите, така и за посетителите.
ЕкоФест се финансира от МОСВ чрез ПУДООС и Община Габрово.
Всичката информация за ЕкоФест е налична на
www.ecofest.bg
https://www.facebook.com/Ecofest.bg?_rdr
Фондация ТАЙМ набира 40 доброволеца за фестивала. Всички условия са налични на
http://ecofest.bg/dobrovoltsi/
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
Условията за участие са следните:



Основната цел на групата доброволци е ефективно да подпомага работата на
организаторите на фестивала.
Ентусиазмът и споделянето на зелените идеи са предимство!

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
Доброволец на ЕкоФест „Зелените идеи в действие!“ може да стане всеки, който:












е на възраст 18-35 години;
е способен да изпълнява поставените задачи в определените срокове;
има желание и умения за работа на терен;
е готов да изпълнява широк набор от разнообразни дейности – от пренасяне на маси и
материали, през разговори с изложители и посетители, до почистване на терена;
е готов да работи в екип;
е готов да поема отговорност;
има способности за самостоятелна работа след проведен инструктаж;
проявява толерантност и интерес към различни социални групи;
е готов да спи на палатка;
е готов да става рано и да си ляга късно;
споделя разбирането, че от неговата работа сериозно зависи успехът на фестивала.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ: Фондация „ТАЙМ“ осигурява следното за доброволците:






настаняване на палатки. Ако нямате собствена палатка, такава ще ви бъде
предоставена;
храна три пъти на ден за цялото време на пребиваване в местността Узана.
Доброволците трябва да се явят пред х. Импулс, Узана, Габрово на 23.07.2015 г. в 14
часа. Доброволците напускат последни поляната на Узана – привечер на 26.07.2015 г.;
транспорт от гр. София до х. Импулс, Узана, Габрово, ако има желаещи;
ръководители на групата доброволци.

КАНДИДАТСТВАНЕ:
За да кандидатствате, изпратете заявка от сайта на ЕкоФест http://ecofest.bg/dobrovoltsi/ или по
време на форума "Кариера с Кауза 2015“.
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