Cine suntem noi?
Education For Leadership este o echipă de oameni cu ţeluri îndrăzneţe. Ne dorim să realizăm
activităţi în sfera educaţională pentru a îmbunătăţi procesul de educaţie şi pentru a stimula
formarea şi dezvoltarea continuă a copiilor şi a tinerilor. Ed4Lead oferă internilor oportunitatea
de a-şi dezvolta propriile proiecte şi de a contribui cu initiaţive şi creativitate la cele existente.

Ne dorim:
 Tânăr cu ambiţii mari şi entuziasm pe măsură.
 Student cu timp liber la dispoziţie.
 Ne-ar plăcea să vedem că există pasiune şi dedicare pentru ceea ce vrei să întreprinzi.
Chiar dacă nu ai un plan concret în legătură cu acest lucru, te ajutăm să îl aduci la
suprafaţă.
 Persoane cu abilităţi tehnice: oameni care au drag pentru scris, social media/ blogging,
pentru web-design şi activităţi de fundraising.

Şi oferim:
 15 poziţii deschise
 Asistenţă permanentă, training non-formal şi experienţe antrenante.
 Dacă nu dormi noaptea pentru că ai prea multe idei şi proiecte pe care le vrei puse în
practică, noi îţi oferim sprijinul de care ai nevoie.

Proiectele care au nevoie de omuleţi noi:
Eu, micul povestitor (noiembrie 2013 - mai 2014) este
un proiect destinat interacţiunii dintre persoanele
de vârsta a treia şi copiii claselor 0-IV din cadrul
Liceului Nicolae Iorga din Bucureşti, prin încurajarea
lecturii, prin transmiterea poveştilor din bătrâni şi a
tradiţiilor. În urma acestor activităţi, urmărim o mai
bună comunicare între generaţii, din care ambele
părţi să câştige o experienţă unică.

Săptămâna Altfel: ne dorim să realizăm un
program special şi personalizat pentru cei
mici din clasele 0-IV din şcolile
bucureştene, prin intermediul jocurilor de
rol şi ateliere de dezvoltare personală şi de
gestionare a emoţiilor.

.

Consiliere vocaţională: derularea acestui
proiect începe în luna martie cu realizarea
unor activităţi de consiliere şi coaching a
elevilor de liceu din Bucureşti, în urma cărora
aceştia să poată alege mai uşor drumul pe
care doresc să-l urmeze în viaţa profesională.

Dacă vrei să te integrezi în echipa noastră, trimite-ne CV-ul
tău însoţit de o scrisoare de intenţie de max. 250 de cuvinte
pe adresa internshipiada@militiaspirituala.ro până pe 5
martie și noi te vom contacta.

