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Център за култура и дебат “Червената къща”
Доброволци
Име на свободната позиция

София
населено място

Неплатена
Платена / неплатена

Временна
Вид заетост - временна, постоянна

По договаряне
Продължителност на работното време

Доброволчество
Стаж / работа на трудов договор / доброволчество

Кратко представяне на НПО:
Центърът за култура и дебат “Червената къща” организира и представя общественополитически програми, програми в областта на изкуствата и културата и социални и
образователни програми. Организацията стимулира развитието на независим сектор на
съвременното българско изкуство, осигурява обучение в по-малко познати области и методи в
изкуствата, културата, социалните дейности и практики, допринася за създаването на
плурализъм на естетическите норми и организационни форми на изкуството и културата в
България, развива груповата култура и процеси, създава среда за адекватна публичност в
представянето на различни обществени теми, развива критическото мислене и публично
говорене, стимулира развитието на различните общности и диалога между тях, стимулира
обществено-политическия дебат.
Обществено-политически програми
Центърът за култура и дебат “Червената къща "Андрей Николов” организира публични лекции
на видни интелектуалци на теми, които засягат цялото общество. Лекциите се публикуват във
вестници и списания или в специализирани издания на Червената къща. Публичните дебати и
лекции и представянето на актуалните социално-политически анализи фокусират вниманието
на публиката върху важни теми от политическия, социален и културен живот, които са
недостатъчно обсъждани в обществото и медиите.
Програми за изкуство и култура
Червената къща е място за представяне на интердисциплинарни артистични проекти в
областта на съвременните изпълнителски и визуални изкуства, киното, музиката, литературата
и новите медии. Спектакли на независими трупи и автори, изложби на съвременни визуални
артисти, представяния на документално, експериментално и арт кино, концерти, премиери на
книги, лекции и срещи на теми от съвременното изкуство и култура са основна част от
програмата.
Социални и образователни програми
Социалната програма на Червената къща развива идеята за силата и ефективността на
груповите креативни процеси, както в общността, така и в обществото като цяло. Тя е насочена
към най-уязвимите групи в обществото. До 2004 г. фокусът е изцяло върху социалната
интеграция на деца и младежи, настанени или посещаващи специализираните социални
институции. През следващите години целевата група постепенно се разшири и към превенция и
работа с групи в по-малък риск.
Основен елемент от образователната програма на Червената къща е развитието на
Магистърската програма „Артистични психо-социални практики и психодрама”, която се
осъществява съвместно с Нов български университет.
Повече информация на: http://redhouse-sofia.org
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
Дейностите, в които се включват стажантите и доброволците, са разнообразни.
 Работа по проекти и програми (зависи от текущите проекти и спецификата им, това
може да включва сваляне на текстове от дебати от звуков на хартиен носител, превод
на текстове, превод на субтитри и др., както и сътрудничество по конкретен проект или
програма и др.);
 Работа с публиката (посрещане на публика, насочване и даване на информация на
гостите на къщата, продаване на билети, късане на билети, подаване на микрофон по
време на дебати);
 Подкрепа на техническия екип (редене на осветление, сцена, подготовка на залите за
събития, водене на събития и др.).
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
Професионален опит:
 Няма конкретни изисквания.
Образование:
 Възможността е подходяща за ученици от горните класове, студенти и заинтересовани
от различните хуманитарни дисциплини и артистични области, както и от технически
специалности..
Език/езици:
 Няма конкретни изисквания;
Компютърна грамотност:
 Няма конкретни изисквания;
Други:
 Възможността е подходяща за всички, които имат интерес от човека, културата и
дебата. Най-важни за нас са желанието и мотивацията да работите в екип и да
натрупате нов опит и практика.
 Има възможност за изработване на индивидуална програма за всеки кандидат
съобразена с неговите цели, предпочитания и свободно време.
НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
Работата като стажант или доброволец позволява свободен достъп до всички събития;
планиране на индивидуална, съобразена със свободното време на всеки програма; развива
умения за работа в екип.
По допълнителна уговорка на стажантите-студенти се признават кредити към обучението, както
и се зачита стаж по отделни специалности.
КАНДИДАТСТВАНЕ:
За да кандидатствате, моля, изпратете на български език своя биография (CV) и отговорете
на въпросите от началното интервю. Изпретете документите си до khristova@redhouse-sofia.org
Срок: текущ
Лица за контакт: Кристина Христова
Адрес:
Център за култура и дебат “Червената къща”
ул. “Любен Каравелов” № 15
1142 София, България
Тел./Факс: (+359 2) 988 81 88, 986 44 16
e-mail: khristova@redhouse-sofia.org, info@redhouse-sofia.org
www.redhouse-sofia.org
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