Prihláška na Tréning Rómskych Business Facilitátorov

Dátum tréningu: 17.-21. október 2019
Miesto: Valaská, Slovensko
Jazyk: angličtina (+bude zabezpečený preklad)
Aktivita v teréne: v období 28.10. - 28.12.
Zúčastnené krajiny: Slovensko, Maďarsko, Česko
Deadline prihlášky: 08.10.2019

Iniciatíva pre rozvoj podnikania Rómov - REDI(RO) v spolupráci so Združením mladých Rómov, UCCU(HU) a
Centrom spoločného zájmu (ČR) vyhlásila výzvu pre 5 rómskych facilitátorov v každej z týchto krajín: na
Slovensku, v Maďarsku a Českej republike. Hlavným účelom školenia facilitátorov je umožniť mladým Rómom
naučiť sa posúdiť potreby rómskych podnikateľov - vytvoríme spolu databázu) a byť schopní asistovať im v
ďalšom rozvoji.
Vyškolení obchodní facilitátori budú pracovať pod dohľadom a koordináciou Združenia mladých Rómov.

Náplň práce:
Túto príležitosť majú k dispozícii predovšetkým mladí Rómovia, ktorí sú lídrami, aktivistami, študentmi a
podnikateľmi zameranými na podnikanie/vzdelávanie v rámci Slovenska. Vysoko sa odporúča uchádzať sa o
absolventom a študentom z oblasti obchodu a ekonomiky, osobám

zamerancm na podnikanie, štipendistom

Rómskeho vzdelávacieho fondu (REF). Od uchádzačov sa očakáva:
●
●
●

Dobrá znalosť rómskej komunity a kultúry
Vynikajúce komunikačné a prezentačné zručnosti
Jasná a motivovaná túžba stať sa rómskym podnikateľským facilitátorom v komunite

Osobné postoje: iniciatíva a zodpovednosť, orientované na výsledky, zamerané na neustále zlepšovanie, záujem o
kvalitu, efektívnosť a presnosť, prispôsobivosť, otvorenosť pre prácu v rôznych prostrediach, integrita, lojalita,
diskrétnosť, nezávislosť a dôvera, rešpekt pre rozmanitosť.

Výberové kritéria:
Rómski facilitátori sa vyberú prostredníctvom konkurenčného procesu založeného na vhodnosti kandidáta,
skúsenostiach v teréne a motivácii. Vybraní kandidáti budú kontaktovaní online/telefonicky. O výsledkoch
hodnotiaceho procesu budú uchádzači informovaní do 20. septembra 2019.

Ako sa prihlásiť?
Prihlášku môžete vyplniť v angličtine, alebo v slovenčine.
Prihláška v angličtine:
https://docs.google.com/forms/d/1s5eRwO1U70BAiTVaI8hXIvjFAIMXREw7XNii4MF_d1U/edit
Prihláška v slovenčine:
https://docs.google.com/forms/d/1gApiPc9pHBz__AKUcLZcT7zoJvpAUsh5QLOyFUPYPLA/edit

Prosím pripojte k prihláške Váš životopis:
(ľubovoľný formát, napr. Europass: https://europass.cedefop.europa.eu/editors/sk/cv/compose)
Prihlášku a viac info o projekte nájdete:
https://www.redi-ngo.eu/our-projects/visegrad/

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na: office@redi-ngo.eu alebo vozar@youngroma.sk

