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Фондация „Подарете книга“
Приятел – ментор на дете от дом
Име на свободната позиция

София, Пловдив, Варна, Враца, Лом, Мездра, Берковица, Стражица, Павликени, с. Доганово, с.
Разлив, Самоков, Долна баня, Благоевград
населено място

неплатена
Платена / неплатена

събота/неделя, постоянна
Вид заетост - временна, постоянна

8 (осем) часа
Продължителност на работното време

доброволчество
Стаж / работа на трудов договор / доброволчество

Кратко представяне на НПО:
Каузата на „Подарете книга” е създаването и поддържането на мрежа от доброволци, които
помагат на деца, лишени от родителска грижа да се върнат към книгите и образованието.
Опитът ни е показал, че това се случва трудно, но се случва, когато децата имат приятел и
опора до себе си. Ако ролята на значимия възрастен не може да бъде заета от родителите,
трябва да я поеме друг, и именно това са нашите доброволци. Въпреки хилядите подарени
книги, занималните по правопис, професионалните обучения и още много други каузи,
основата, без която всички те биха останали просто поредното събитие на поредната фондация
е именно приятелството. Вече над 300 постоянни доброволци са приятели на деца в 16
институции за децата в цялата страна, и ще продължаме докато до всяко дете има приятел!
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
 Изпълнява добросъвестно възложените му задачи във връзка с полагането на
доброволния труд;
 Работи в разбирателство с останалите доброволци и представители на Фондация
„Подарете книга“, както и с институциите и представителите на организациите, с които
тя си сътрудничи;
 Бъде лоялен към Фондация „Подарете книга“ и нейните представители, като пазя
доброто им име, не злоупотребява с доверието им и не разпространява поверителни за
тях сведения;
 Спазва стриктно правилата на дома за деца, в който извършва доброволен труд;
 Не предприема действия с децата извън договорената доброволческа дейност;
 Уведомява някой от представителите на Фондация „Подарете книга“ при възникнали
проблеми и пречки.
 Спазва Етичния кодекс на доброволеца на Фондация „Подарете книга“

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
Професионален опит:
 не се изисква.
Образование:
 не се изисква.
Език/ езици:
 не се изисква.
Компютърна грамотност
 не се изисква.
Други:
 желание за работа с деца;
 отдаденост и добро настроение;
НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
Възможност да се сприятелите трайно с дете, лишено от родителска грижа, и да се превърнете
в значимия възрастен в неговия живот.

КАНДИДАТСТВАНЕ:

Записването става на: www.podarivreme.org
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