Căutăm voluntari:
Asociaţia eLiberare s-a constituit ca o mişcare socială împotriva fenomenului de trafic de
persoane. Resursele create prin activitatea lor sunt puse la dispoziţia tuturor profesioniştilor care
lucrează, atât în mod direct, cât şi indirect, cu victimele traficului de persoane, pentru a-i sprijini în
atingerea obiectivului comun, reprezentat de eradicarea acestui fenomen. Mai multe informații
despre noi pe www.eliberare.com

Asociaţia eLiberare îşi face echipă la Cluj!
Durata voluntariatului: 12 luni, cu posibilitatea de prelungire.
Scopul voluntariatului: voluntarii vor fi implicaţi în derularea campaniilor de informare cu privire la traficul de persoane şi în organizarea
de evenimente specifice.

Activităţi pe care voluntarul le va desfăşura:
- Implementarea de activităţi educaţionale pentru adolescenţi în şcoli profesionale şi licee;
- Implicare în organizarea de evenimente derulate de Asociaţia eLiberare şi adresate comunităţii locale;
- Participă la cursuri de instruire organizate şi susţinute de specialişti ai Asociaţiei eLiberare;
- Colectează materiale audio, video sau articole din mass media pe care le introduc în prezentările din cadrul campaniilor de informare
şi prevenire a traficului de persoane;
- Participă la evenimente, întâlniri, ateliere care au ca tematică traficul de persoane.

Beneficiile voluntarului:
- Contract de voluntariat în baza Legii nr. 78/2014, pe baza căruia vei primi un certificat de voluntariat ce îți va recunoaște experiența
profesională;
- Instruire privind ce înseamnă fenomenul traficului de persoane;
- Integrarea într-o echipă tânără;
- Posibilitatea de a te dezvolta personal.

Dacă…
- eşti o persoană care doreşte să fie de ajutor celor din jur;
- eşti o persoană dinamică căreia îi place să lucreze cu tinerii;
- eşti o persoană motivată de credinţa că suntem datori să ne folosim talentele pentru a face bine;
- eşti o persoană care doreşte să aducă o schimbare în comunitatea locală;
- eşti o persoană care vrea să se dezvolte uman şi profesional…

... eşti binevenit în echipa voluntarilor eLiberare.

Trimite-ne CV-ul tău şi o scrisoare de motivaţie pe adresa: Codruta.Fernea@eLiberare.com
* Noi te vom contacta şi te vom invita să ne cunoaștem.

eLiberare.com

