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Покана за включване в работна група “Младежка работа”
Стани част от екипа на НМФ, включете се в работна група “Младежка работа” и
участвайте пряко в работата на Национален младежки форум.
Какво искаме да постигнем?
Разпознаване на младежката работа и ползите от нея и осигуряване на ресурси от
отговорните институции за нейното развитие.
Какви задачи сме си поставили?
1. Ангажиране на заинтересованите страни
2. Застъпничество за ползите от младежката работа
3. Развитие на младежки работници и младежки пространства
4. Развиване на стандарти за качество в младежката работа
5. Осъществяване на сътрудничество с ресорни институции за валидиране на
компетенциите от младежката работа.
6. Популяризиране и мониторинг на процеса от Бон в България
7. Провеждане на информационна кампания за младежка работа, в партньорство с
организации-членове
8. Аналитична и изследователска дейност в областта на младежката работа
Какво ще правиш?
Заедно с останалите хора в екипа: ще подпомагаш дейностите на НМФ, включени в
годишния работен план за Младежка работа, или казано с други думи:
-

Ще събираш и анализираш информация
Ще ни помагаш да пишем позиции и документи
Ще участваш в наши събития
Ще комуникираш с други младежки организации и институции
Ще работиш пряко с Управителен съвет, Секретариат и другите основни звена на
НМФ.
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Ако имаш опит по темата за младежка работа, знаеш какво е процеса от Бон, чел си поне 3
стратегически документа, касаещи младежката политика в страната и вярваш, че
младежката работа трябва да бъде ясно дефинирана, разпозната и стандартизирана на
национално ниво, то тогава със сигурност имаме нужда от теб.
Вече се разпознаваш в описаното и оценяваш себе си като проактивен, отговорен и
изпълнителен човек, то тогава не губи време и кандидатствай за нашата работна група до
28.03.2022 г. като ни изпратиш следните документи на имейл: communications@nmf.bg
1. Автобиография
2. Кратко мотивационно писмо до 300 думи, в което да отговориш на четири основни
въпроса:
- Какво е за теб младежка работа и какъв е твоят опит по темата?
- С кои основни документи си запознат, касаещи младежката политика?
- Защо искаш да бъдеш част от работна група “Младежка работа”?
- Колко време можеш да отделяш за задачите си в работната група?
Работната група ще се ръководи от Адела Бозмарова и Ралица Димитрова, част от
Управителен съвет на НМФ, отговорни за приоритет “Младежка работа”.
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