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Сдружение „Младеж за разбирателство – България”
Довереник на ученик от YFU
Име на свободната позиция

Цяла България
населено място

Неплатена
Платена / неплатена

Временна заетост /гъвкаво работно време
Вид заетост - временна, постоянна

До 6 часа месечно
Продължителност на работното време

Доброволчество
Стаж / работа на трудов договор / доброволчество

Кратко представяне на НПО:
Сдружение „Младеж за разбирателство – България”, или както приятелите ни наричат YFU (съкратено от Youth For Understanding), e организация, която дава възможност на ученици
от цял свят на възраст между 15 - 18 години да станат участници в междукултурен обмен.
Всяка година изпращаме младежи в различни страни – САЩ, Германия, Франция, Холандия,
Швеция, Аржентина и др. Също така посрещаме чуждестранни ученици в България. Тази
година ще покажем колко красива и гостоприемна е нашата страна на 8 ученика от Мексико,
Дания, Германия, Австралия, Унгария.
Участниците в програмите на YFU сменят страната, културата, езика, училището, семейството
си за една учебна година. Твоят опит и ентусиазъм може да помогне на младите авантюристи
от други държави да се справят успешно през годината си в България.
Като всяко ново начало, за младежите обменът носи много радост, но и малко страх. Затова е
важно всеки ученик да има един довереник. Това е човек, с когото да споделя трудните
моменти, забавните истории и радостите от това преживяване. Довереникът поема ангажимент
и отговорност при необходимост да бъде на разположение за разговор с ученика.
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
- Да бъдеш готов за среща с ученика поне два пъти месечно;
- Да поддържаш контакт с YFU семейството, при което е настанен ученика;
- При нужда да влезнеш в ролята на медиатор.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
Професионален опит:
- Работата с млади хора е предимство, както и добри педагогически и психологически
качества;
Образование:
- Завършено средно образование;
Език/езици:
- Високо ниво на владеене на английски език;
Други:
- Толерантност към чужди култури и желание за споделяне на своята.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
-

приятелска атмосфера и коректни взаимоотношения;
гъвкаво работно време;
обучения в помощ на довереника, вклютелно извън България;
възможност да се запознаеш с нови хора и да опознаеш различни култури;
документ, удостоверяваш участието ти като довереник.

КАНДИДАТСТВАНЕ:
Ако позицията на довереник в YFU те интересува, можеш да се свържеш директно с нашите
предствители на форум-изложение „Кариери с кауза”, да ни пишеш на имейл на info@yfu.bg, да
ни звънеш на телефон + 359 894 734 129, или да дойдеш в офиса, за да се запознаеш с всички
нас на бул. Цар Освободител 8, ет 5.
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