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Acum este rândul tău.
Găsește greșelile din următorul mesaj care promovează locurile disponibile dintr-un
proiect S.E.V., publicat pe site-ul unui ONG:
SEV în Anglia
Date: din 01-07-2016 până în 01-04-2017

Locuri vacanteK! 1
Termen limită pentru aplicații: 25-03-2015
RezumatK! O organizație din Anglia! caută voluntari interesați să învețe mai multe despre
mediul înconjurător și să promoveze un stil de viață ecologic. Asociația este una non-profit,
apolitică, fondată în 2008. Este o organizație mare care lucrează cu comunitățile locale în
domeniul ecologic. Ea promovează campanii sociale de coștientizare a populației cu privire la
problemele legate de mediul înconjurător.
Acest proiect le va permite voluntarilor să lucreze împreună cu organizația.
Profil: Voluntarul ar trebui să:

•
•
•
•
•
•

aibă între 18 și 30 de ani;
fie entuziasmat că află mai multe despre mediul înconjurător, agricultură ecologică și
că se implică în activități de mediu și ecologice, locuind în mediul rural din Anglia;
aibă cunoștințe de limba engleză pentru a putea fi capabil să comunice cu personalul
organizației și ceilalți voluntari;
aibă capacitatea de a lucra în echipe;
fie deschis și sociabil;
aibă un minim de experiență în agricultura și să nu îi fie frică să lucreze cu animale;

Sarcini:
Originea voluntarului, cultura și experiențele sunt relevante pentru una din activitățile pe care le
vom desfășura în timpul stagiului. Voluntarului i se vor prezenta activitățile pe care organizația
noastră le propune. Mai apoi îl vom include în orice alte activități preferă.
Aranjamente practice:

Voluntarul va locui în instituție cu alți voluntari.
Documente necesare: CV și scrisoare de motivație

Greșelile sunt prezentate pe pagina următoare.
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Greșeli:
1. Este scris doar în titlu că este vorba despre un post vacant pentru un proiect SEV. Se pornește de
la premisele că oamenii care vizitează site-ul știu deja ce este SEV. Informații despre acest
program european ar trebui să fie, de asemenea, incluse.
2. Nu există informații cu privire la locul de desfășurare. Voluntarul va lucra într-un oraș sau într-un
sat? De ce va beneficia acolo? Acestea ar putea fi informații utile pentru voluntar.
3. Sarcinile nu sunt descrise. Cel care citește nu-și poate da seama decât de fapul că va lucra în
domeniul mediului înconjurător. Nu există nici o informație cu privire la ce fel de muncă trebuie
voluntarul să defășoare.
4. Profilul specifică faptul că voluntarul ar trebui să aibă experiență anterioară în domeniu și
cunoștințe de limba engleză, cerințe care nu sunt în conformitate cu regulie SEV.
5. Nu sunt prezentate informații practice. Unde va locui voluntarul? Ce fel de facilități va avea? Va
găti singur sau va primi 3 mese pe zi? Va avea toate weekend-urile libere? Câți bani de buzunar
va primi?
6. Nu sunt informații cu privire la limba documentelor solicitate.
7. Nu se precizează dacă proiectul este deja aprobat sau dacă organizația urmează să aplice pentru
finanțare.
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