Az Útilapu Hálózat táborvezetőket keres!

A táborvezető feladatai:







A táborokkal kapcsolatos kommunikációs
anyagok összeállítása, kapcsolattartás az Útilapu
Hálózattal, a táborpartnerekkel és az
önkéntesekkel
Segítségnyújtás a tábor megszervezésében, a
helyszín előzetes meglátogatása
Részvétel a táborban, annak vezetése,
koordinálása
Az Útilapu által képviselt értékek közvetítése a
tábor során
A táborok értékelése, beszámolók megírása

Elvárások:






Magabiztos angol nyelvtudás
Nyitott, kommunikatív, szervezni szerető
személyiség
Csapatmunka a táborszervezésben dolgozóval
Elérhetőség, megbízhatóság, alaposság
Az Útilapu szervezeti találkozóin való részvétel
(havonta 1 alkalom)

Amit biztosítunk:






Tapasztalatszerzés tárgyalás, csoportkoordináció
terén
Külföldi és magyarországi felkészítő tréningen
való ingyenes részvétel
Ifjúsági munka, az itthoni non-profit szféra, civil
szervezetek, közösségek és munkájuk
megismerése
Sok-sok fiatal külföldi és magyar önkéntessel való
együttes munka

Kik vagyunk?
Ernyőszervezetünk a Service Civil
International
világszerte
szervez
nemzetközi építőtáborokat, ahol egy
civil szervezettel, önkormányzattal
vagy
más
közösséggel
együttműködésben
5-15
külföldi
önkéntes dolgozik együtt 2-3 hétig.
Minden tábor más és más, a projekt
középpontjában
állhat
a
környezetvédelem; közösségi terek
felújítása; gyerekekkel, idősekkel,
mozgássérültekkel, menekültekkel való
foglalkozás; a Harmadik Világnak szánt
segélycsomagok
előkészítése;
rasszizmus,
idegengyűlölet
elleni
kampányok szervezése; békevédő
akciók, stb. A munka összehangolását,
a felmerülű problémákat helybeli
táborvezetők segítik megoldani, akik az
önkéntesekkel
együtt
laknak
dolgoznak.
Az Útilapu mint az SCI tagszervezete
Magyarországra szervez nemzetközi
önkéntes
táborokat
és
küld
önkénteseket külföldi táborokba. A
táborok megvalósítását évről évre a
táborszervező
munkacsoport
biztosítja, mely most várja új
önkénteseit. A táborok előkészítését a
táborszervezők
és
a
leendő
táborvezetők együtt végzik.

Az Útilapu a táborok szervezésére és vezetésére felkészíti a koordinátorokat.
A táborvezető pozíció önkéntes, fizetés nem jár érte! A kapcsolódó költségeket a szervezet téríti.
A munka előzetes megállapodás esetén elismertethető a tanulmányok alatti kötelező gyakorlatként.
Jelentkezésedet a taborvezeto.scihun@gmail.com címen várjuk!
Várunk az Útilapu csapatába!
Útilapu Nemzetközi Építőtábor Hálózat Service Civil International – Hungary
Cím: 1074. Budapest Dohány utca 84 A/1.
Tel.: (+36 1) 215-4687 | web: www.utilapu.hu | e-mail: utilapu.scihun@gmail.com
Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.611/1993 | Adószám:18053508-1-43 | Bankszámlaszám: 10300002-20359289-00003285

