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Българска организация за доброволно кръводаряване
Доброволец
Име на свободната позиция

гр. София
населено място

Неплатена
Платена / неплатена

Временна – във връзка с конкретни кампании, акции за кръводаряване и др. дейности
Вид заетост - временна, постоянна

Няма фиксирано работно време
Продължителност на работното време

Доброволчество
Стаж / работа на трудов договор / доброволчество

Кратко представяне на НПО:
„Българска организация за доброволно кръводаряване” (БОДК) e първото
сдружение с нестопанска цел в България, учредено и работещо в обществена полза, чиято
дейност е насочена изцяло към повишаване броя на доброволните кръводарители и към
насърчаване и популяризиране на доброволното кръводаряване. С учредяването си през
през 2010 г., ние си поставихме амбициозната за страната ни цел да насочим общественото
внимание към доброволното кръводаряване и неговото значение.
Редовното, доброволно и безвъзмездно кръводаряване е в основата на осигуряването
на необходимите количества безопасна кръв. За съжаление, България е на едно от
последните места по кръводаряване в Европа.
Сдружението предоставя информация, свързана с кръводаряването - нужда,
предпоставки, противопоказания, кръвни центрове, акции и т.н.; подкрепя кампаниите за
кръводаряване в цялата страна; помага на различни организации и компании от частния сектор
да организират и провеждат кръводарителски акции сред своите служители и предоставя
помощ за намиране на кръводарители при нужда от кръв.
Основен инструмент в подкрепа на доброволното кръводаряване, който БОДК създава
и ползва активно е системата „Дари кръв”, която функционира като един своеобразен двоен
регистър – от една страна за доброволните кръводарители, които желаят да помагат
безвъзмездно и от друга – за хората, които се нуждаят от кръв. Комбинацията от тези два
регистъра я прави изключително ефективна за своевременното намиране на необходимите
кръводарители и противопоставянето на нелегалната търговия с кръв, доказателство, за което
е успеваемостта на акциите ни за спешна помощ и намиране на дарители с конкретна кръвна
група, която се повиши от 68% преди старта на над 90% след старта на системата.
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
- Подпомага организацията на кампании и акции за кръводаряване;
- Съдейства административно и технически при провеждането на акции за кръводаряване и др.
събития;
- Съдейства за популяризирането на дейността на организацията;
- Помага при реализирането на други дейности на БОДК, според своята квалификация и
възможности.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
Професионален опит:
- Не е необходим професионален опит.
Образование:
- Средно или висше образование
Език/ езици:
- Владеенето на английски език би било полезно.
Компютърна грамотност:
- Желателно е кандидатите да имат базисна компютърна грамотност.
НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
Предлагаме възможността да бъдете полезни в стремежа ни да подобрим условията и средата
у нас, свързани с доброволното кръводаряване и неговото популяризиране.

КАНДИДАТСТВАНЕ:
Можете да кандидатствате като изпратите информация, за това, че бихте искали да бъдете
доброволец към БОДК чрез фейсбук страницата на организацията:
https://www.facebook.com/%D0%91%D0%9E%D0%94%D0%9A-BOVBD-140842409308523/?fref=ts
или по електронната поща на: blood.donation.bg@gmail.com
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