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Сдружение „Професионален форум за образованието”
Доброволец в състезание по градско ориентиране
Име на свободната позиция

София
населено място

Неплатена
Платена / неплатена

Временна
Вид заетост - временна, постоянна

11-14 юни средно по 6 часа на ден
Продължителност на работното време

Доброволчество
Стаж / работа на трудов договор / доброволчество

Кратко представяне на НПО:
Сдружение „Професионален форум за образованието” е създадено през 2002 г.
Основни дейности на сдружението са: развитие на неформалното образование; обучение на
педагози и представители на неправителствения сектор; организиране на събития (например,
Фестивал на Българското образование www.edufest.info, Жива библиотека и др.); социално
предприемачество; организиране на международни младежки обмени и доброволчески
програми (имаме партньори в над 40 страни); подпомагане на училища и НПО в сферата на
образованието при кандидатстване и реализиране на проекти по различни програми (ОП,
Еразъм и др.)
През 2015 г. ние спечелихме проект към програма „Европа“ на Столична община, за
организиране на градска игра-приключение "Обичам София”. За реализацията на играта ще
имаме нужда от доброволци-организатори в дните, в които тя ше се състои, и 1-2 дни преди
това. Каним позитивни млади хора със свежи идеи, обичащи София, с интерес към историята,
желание (и евентуално умения) за организиране на събития, да се включат в нашия екип
доброволци.
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
-

Посрещат и помагат на участниците по време на състезанието;
Спомагат на организаторите в логистиката преди и по време на самото събитие.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
Професионален опит:
- не е необходим;
Образование:
- средно или висше образование;
Език/ езици:
български език;
Компютърна грамотност:
- не е необходима.
НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
Предлагаме участие в организацията на едно сравнително ново за България състезание, което
освен много положителни емоции и контакти, ще развие уменията на доброволците в
комуникацията с много хора и работата в екип. Градските игри са една изключително интересна
и малко изучена област на градския фолклор. Те са част от съвременния стрийт арт и модерния
градски начин на живот на ХХІ век. Хранителната среда на градските игри е типичната градска
материална и нематериална среда: лабиринтите на квартали и улици, историческите слоеве,
социокултурните различия, транспортът и комуникациите; забързаното темпо на живот,
голямото количество хора, сред които е лесно да бъдеш анонимен, но също така и самотен. Не
случайно модерните градски игри се развиват предимно в мегаполисите, където постоянният
всекидневен стрес е най-голям.
Градската игра-приключение, или куест, е игрови формат, който позволява на участниците по
забавен начин на живо да опознават града и неговите забележителности, неговата история и
география, хората и атмосферата. Свои градски куестове имат от години повечето европейски
столици и някои големи градове с богата история и култура (Стокхолм, Хелзинки, Рига, Талин,
Амстердам, Будапеща, Париж, Москва, Петербург, Киев, Минск, Варшава, Прага и др).
Форматът обикновено е ориентиран предимно към активни млади хора, но в много от
куестовете има категории с по-ниска трудност, в които могат да участват деца, хора на средна
възраст, семейства и т.н.
КАНДИДАТСТВАНЕ:
-

Мотивационно писмо
Начин: изпращане на писмо, съдържащо изисканите документи на o_forum@abv.bg и
предложение за среща с екипа на Сдружението в удобно на кандидата време.

За контакти: Ангел Златков, тел. 0889 998 945 и e-mail: contact@angelzlatkov.com;
Преслава Тодорова: 0888 188 997
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