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Покана за включване в работна група
“Силни младежки организации”

Стани част от екипа на Национален младежки форум, включи се в работна група
“Силни младежки организации” и подпомагай развитието на младежкия сектор в
България.

Какво искаме да постигнем?

Искаме да развием капацитета на Национален младежки форум и организациите
членове, както и да разширим мрежата ни от членове и контакти.

Какви задачи сме си поставили?

1. Поддържане и развитие на споделените ни пространства за обмяна на опит,
добри практики и идеи.

2. Повишаване разпознаваемостта на Национален младежки форум сред младите
хора в България.

3. Развиване на компетенциите на организациите ни членове.
4. Осъществяване на партньорства с бизнеса за подкрепа на младите хора и

подобряване на уменията им.

Какво ще правиш?

Заедно с нашия екип: ще бъдеш въвлечен в дейностите на НМФ, включени в
годишния работен план за “Силни  младежки организации”, или казано с други думи:

- Ще си част от креативното ядро, което ще изготви информационен наръчник за
дейностите и експертизата на мрежата ни.

- Ще участваш във формирането на стратегията ни за работа с компании от
бизнеса и формиране на устойчиви партньорства.

- Ще организираш, координинираш и комуникираш обучителни и нетуъркинг
събития за мрежата ни.

- Ще прилагаш и развиваш уменията си за комуникация като същевременно
предлагаш как да достигнем най-ефективно до младите в България.
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- Ще работиш с мотивирани хора като теб от Управителен съвет, Секретариат и
другите основни звена на НМФ.

- Ще получиш ценни контакти и познания за функционирането на младежкия
НПО сектор и неговото значение при формирането на младежки политики.

Ако искаш да развиваш младежкия сектор, докато развиваш себе си, имаш
отлични социални умения и имаш интерес в сферата на младежта и младежките
политики, то тогава с нетърпение очакваме да чуем от теб.

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, в което да отговориш на четири основни въпроса:
- Какъв е твоят опит в сферата на комуникациите и организационното развитие?
- Можеш ли да ни разкажеш за конкретно събитие/кампания в сферата на

младежкия сектор, в чието организиране или провеждане си участвал и каква
беше твоята роля?

- Защо искаш да бъдеш част от работна група “Силни младежки организации”?
- Колко време би отделил за задачите си в работната група?

Работната група ще се ръководи от Стефани Грозданова, Антония Папазчева,
Катерина Русева - част от Управителен съвет на НМФ, отговорни за приоритет “Силни
младежки организации”.
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