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Сдружение „Младеж за разбирателство – България”
Стажант по проекта „Colored Glasses“
Име на свободната позиция

София
населено място

Платена
Платена / неплатена

Временна заетост – минимум 4 месеца /гъвкаво работно време
(от септември 2016г.)
Вид заетост - временна, постоянна

25 - 30 часа седмично
Продължителност на работното време

Стаж
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.
„Colored glasses” е проект на YFU, който има за цел да представи на учениците теми като
култура, стереотипи, предразсъдъци, дискриминация, толерантност. Уъркшоповете „Colored
Glasses“ директно се интегрират в часовете по чужд език в българските училища. Проектът се
осъществява с помощта на доброволци от EVS (Европейска доброволческа служба).
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:







Работа със социалните мрежи
Съвместна работа с нашия EVS доброволец, която обхваща:
o установяване на първоначален контакт с директори и учители от училищата с
цел организиране на уъркшоповете
Взимане на участие в самите уъркшопове
Организиране на обучения за доброволците на „Colored glasses”
Установяване на контакт с други организации с цел сътрудничество

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
Професионален опит:
 Опитът като доброволец и работата с млади хора също са предимство
Образование:
 Завършено средно образование
Език/ езици:

Високо ниво на английски език (владеенето и на други езици е предимство)
Компютърна грамотност:
 Няма конкретни изисквания

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:






Приятелска атмосфера и коректни взаимоотношения
Гъвкаво работно време
Възможност да се запознаеш с нови хора и да опознаеш различни култури
Обучение по провеждане на уъркшопове
Участие в обучения извън България (при наличието на такива)

КАНДИДАТСТВАНЕ:
Ако стажанството по проекта „Colored Glasses“ в YFU те интересува, можеш да се свържеш
директно с нашите представители на форум-изложение „Кариери с кауза”, да ни пишеш на
имейл на info@yfu.bg, да ни звъннеш на телефон + 359 894 734 129, или да дойдеш в офиса на
бул. Цар Освободител 8, ет. 5, за да се запознаеш с всички нас.
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