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Обединени идеи за България
Доброволец по проект „РЕстарт“ за стопяване на ледовете между поколенията
Име на свободната позиция

Гр. София
населено място

Неплатена
Платена / неплатена

Временна или постоянна, всяка помощ е добре дошла
Вид заетост - временна, постоянна

Два пъти месечно по два часа, в съботните дни
Продължителност на работното време

Доброволчество
Стаж / работа на трудов договор / доброволчество

Кратко представяне на НПО:
Сдружение „Обединени идеи за България“ е младежка неправителствена организация, която
стимулира гражданската инициативност с цел изграждане на добре информирано и активно
гражданско общество, което да допринесе към повишаване на качеството на живот в България.
Проектът „РЕстарт“ се стреми да стопи ледовете между поколенията чрез организирането на
редовни срещи между млади и възрастни хора и на посещения в домове за възрастни хора в и
около гр. София. Възобновяването на загубената връзка между поколенията цели да обогати
всички участници в срещите с нови знания и умения и да разнообрази забързаното ни
ежедневие. Това се случва чрез провеждането на приятни лични разговори, слушането на
стари градски песни и вечни класики, играта на различни настолни игри, а понякога и веселбата
с народни танци и викторини с награди. В крайна сметка се оказва, че разликата в годините
няма значение, когато забавлението е на преден план!
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
- Ще осъществяваш комуникацията и координацията между участници и партньори по
проекта;
-

Ще организираш срещи между млади и възрастни хора;

-

Ще присъстваш редовно на организираните срещи и посещения;

-

Ще измисляш и подготвяш различни форми на забавление и игри.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
Професионален опит:
-

Не е необходим;

Образование:
-

Не е необходимо;

Език/ езици:
-

Не е необходимо;

Компютърна грамотност:
-

Не е необходима;

Други:
- Имаш малко свободно време и интерес към участие в общественозначими каузи;
-

Общителен си и имаш желание да се развиваш личностно и професионално;

-

Отнасяш се отговорно, приветливо и уважително към хора на всички възрасти;

-

Ако умееш да играеш на шах, табла и белот или да свириш на музикален инструмент,
ще го считаме за предимство.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
-

Възможност да се отървеш от стреса и еднообразието;

-

Да натрупаш практически опит при организирането и провеждането на събития и при
планирането и управлението на проекти;

-

Да работиш в млад, усмихнат и ентусиазиран екип от доброволци;

-

Да създадеш сгряващи сърцето запознанства с активни възрастни хора;

-

Възможност да допринесеш за положителната промяна в българското общество.

КАНДИДАТСТВАНЕ:
Кандидатствай с мотивационно писмо на info@oib.bg до 31 май 2016 г.,ще се радваме да се
запознаем с теб и да те приветстваме в екипа! :)
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