Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC) este o organizaţie
neguvernamentală, independentă, înfiinţată în anul 1994, în cadrul unei iniţiative a
Comisiei Europene.
Pe baza nevoilor diversificate de dezvoltare a sectorului nonprofit românesc, FDSC
şi-a asumat încă de la început o serie de roluri în cadrul societăţii civile:
-

centru naţional de resurse,
centru de cercetare a sectorului non-profit,
promotor al sectorului non-profit,
administrarea şi acordarea de asistenţă tehnică pentru programele de finanţare
europene destinate sectorului ONG.

FDSC a ajuns în prezent să implice şi alte categorii relevante pentru dezvoltarea
societăţii civile din România – administraţie publică, sectorul de afaceri, jurnalişti, mediul
academic.
Astfel, ceea ce diferenţiază FDSC este faptul că serviciile şi programele sale de
finanţare, informare, consultanţă, instruire, advocacy şi constituire de platforme de
reprezentare se completează reciproc şi îşi adaugă valoare unul altuia, servind dezvoltării
societăţii civile, prin furnizarea directă a acestora atât în interiorul sectorului
organizaţiilor neguvernamentale, cât şi în afara acestuia. Pentru mai multe informaţii,
vizitaţi www.fdsc.ro

Internship ONGFest: 2 stagiari
Doi asistenţi organizare evenimente ce vor fi implicaţi în activităţile de organizare
ale ONGFest.
Perioada optimă: aprilie-iunie
Activităţi:
-

participă la organizarea ONGFest;
participă la conceperea produselor de marketing şi comunicare, la elaborarea
materialelor informative şi de promovare;
participă la actualizarea site-ului evenimentului;
actualizează şi îmbunătăţesc bazele de date cu care lucrează;
desfăşoară activităţi de promovare în mediul online, reţele de socializare, grupuri
de discuţii ş.a.
Cerinţe:

-

spirit organizatoric şi de echipă

-

capacitate de adaptare
flexibilitate
capacitatea asimilării rapide a informaţiei primite
creativitate
Oferim:

-

experienţă în mediul ONG;
posibilitate de lucru într-un mediu profesionist;
interacţiunea cu toate departamentele organizaţiei;
interacţiunea cu diverse organizaţii neguvernamentale din ţară;
experienţă în organizarea celui mai mare eveniment outdoor al sectorului
neguvernamental din Romania.

Internship StiriONG.ro: 1 stagiar
Perioada optimă: aprilie-iunie
Activităţi:
-

redactează articole/ştiri/interviuri;
furnizează idei de conţinut;
răspunde de documentarea şi de corectitudinea informaţiilor furnizate în
materialele scrise;
participă la evenimente în numele publicaţiei;
monitorizează constant diverse surse de informaţii: pagini web, presă şi documente
oficiale;
desfăşoară activităţi de promovare în mediul online, reţele de socializare;
Cerinţe:

-

experienţă operare PC şi utilizare programe de bază;
stăpânirea perfectă a limbii române si redactarea corectă a textelor;
abilitatea de a compune texte de sinteză sau de analiză;
reprezintă un avantaj: experienţa anterioară în jurnalismul online, inclusiv
blogging;
persoană cu abilităţi de comunicare;
constituie un avantaj: cunoştinţe Photoshop (nivel mediu).
Oferim:

-

condiţii de lucru plăcute, dotări tehnice adecvate, mediu de lucru tânăr, dinamic;
posibilitatea de a participa la evenimente;
posibilitatea de a cunoaşte persoane interesante.

