www.karieraskauza.eu

Сдружение „Младеж за разбирателство – България”
Приемно семейство на ученик на обмен
Име на свободната позиция

София
населено място

Неплатена
Платена / неплатена

Временна - 4 седмици (от 14 август 2016 г.)
Вид заетост - временна, постоянна

Продължителност на работното време

Доброволчество
Стаж / работа на трудов договор / доброволчество

Кратко представяне на НПО:
Сдружение „Младеж за разбирателство – България”, или както приятелите ни наричат YFU (съкратено от Youth For Understanding), e организация, която дава възможност на ученици
от цял свят на възраст между 15 - 18 години да станат участници в междукултурен обмен.
Тази година очакваме в България да пристигнат ученици на разменни начала от Германия и
Аржентина.
Участниците в програмите на YFU сменят страната, културата, езика, училището, семейството
си за една учебна година. Вие можете да станете приемно семейство и да отворите дома и
сърцето си за един млад човек, дошъл да опознае българската култура и начин на живот.
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:




Осигуряване на подслон и прехрана на ученика на обмен по време на 4-седмичния му
престой в София
Съдействие за по-благоприятен процес на социализация и привикване към начина на
живот в България
Предоставяне на морална подкрепа и взаимно уважение

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:




Да бъдете позитивно настроени към опознаване на млад човек и приемането му като
част от семейството
Толерантност към чужди култури и желание за споделяне на своята
Комуникативни умения, владеенето на чужд език е от полза (особено английски език)

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:





Възможност да разширите социалните си контакти, да се запознаете с нови хора и
други култури
Възможност да практикувате чужд език
Приятелска атмосфера и коректни взаимоотношения
Сертификат, удостоверяваш участието ви като доброволци

КАНДИДАТСТВАНЕ:
Ако желаете да станете YFU семейство, можете да се свържете директно с нашите
представители на форум-изложение „Кариери с кауза”, да ни пишете на имейл на info@yfu.bg,
да ни звъннете на телефон + 359 894 734 129, или да дойдете в офиса на бул. Цар
Освободител 8, ет. 5, за да се запознаете с всички нас.
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