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Фондация „Сийдър”
Доброволец в подкрепа на деца и младежи в неравностойно положение
Име на свободната позиция

София/Кюстендил/Казанлък
населено място

неплатена
Платена / неплатена

краткосрочно, дългосрочно
Вид заетост - временна, постоянна

в зависимост от възможностите и поетите ангажименти, но не повече от 20 ч. седмично
Продължителност на работното време

доброволчество
Стаж / работа на трудов договор / доброволчество

Кратко представяне на НПО:
Фондация „Сийдър” е българска неправителствена организация, основана през 2005 г. Ние
работим начело на реформата в социалните услуги като развиваме алтернативи на
институционалната грижа за изоставени деца и младежи със и без увреждания. През 2010 г.
закрихме голяма институция за деца с увреждания в село Горна Козница – първият проект по
рода си, който проправи път за национална стратегия и практика за деинституционализация в
България. Партнираме си с местни власти за създаването и разпространението на модел на
висококачествени социални услуги, които овластяват децата и младежите, живели в
институции, да придобият необходимите умения за независим живот.
Фондация „Сийдър” е базирана в София, но управлява и два офиса на терен, както и няколко
социални услуги. Ние сме малък, отдаден и енергичен екип с желание за истинска положителна
промяна в живота на децата, на които служим.

www.karieraskauza.eu
info@karieraskauza.eu

www.karieraskauza.eu
ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
 София, Централен офис на фондация „Сийдър” – възможности за помощ при
организиране и участие в събития за набиране на средства, проучване на възможности
за финансиране, писане на проектни предложения, поддръжка на офис техника и IT;


Кюстендил, Центрове за настаняване от семеен тип и Център за социална
рехабилитация и интеграция – дейности за социална интеграция на деца и младежи с
увреждания;



Казанлък, Центрове за настаняване от семеен тип и Защитено жилище - дейности за
социална интеграция на деца и младежи със и без увреждания.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
Професионален опит:
 В зависимост от дейностите, в които доброволецът има желание да се включи и
развива.
Образование:
 В зависимост от дейностите, в които доброволецът има желание да се включи и
развива.
Език/ езици:
 Желателно е добро владеене на английски език.
Компютърна грамотност (например MS Office - Word, Excel):
 Добро ниво на компютърна грамотност.
Други:
 Готовност да се включва в различни инициативи на организацията наравно с другите
служители;
 Ангажираност с каузата на фондацията в полза на деца и младежи в неравностойно
положение;
 Креативност и отговорност към поетите задачи;
 Организираност и умение за приоритизиране;
 Умения да учи бързо и да се адаптира към нова среда;
 Мислене “out-of-the-box”, гъвкавост и проактивно отношение;
 Пакет документи за доброволци във фондация „Сийдър”.
НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:





Възможности да развиете своите умения, да срещнете интересни и високо мотивирани
хора и да упражните Вашите знания и умения, да реагирате гъвкаво в разнообразни
ситуации;
Възможност да станете част от социалната промяна в България;
Признание и уважение на времето и труда Ви.

КАНДИДАТСТВАНЕ:
При интерес, моля изпратете кратко мотивационно писмо и автобиография на
Elena@cedarfoundation.org, за да получавате допълнителна информация за актуалните
възможности за доброволчество в София, Кюстендил и Казанлък.
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