
Д Фестивал е резултат на креативност и заедничко создавање од страна
на сите учесници, а тоа те вклучува токму тебе! Заедничката цел е да
бидеме дел од транзици�ата кон преземање на еколошка и општествена
одговорност во нашите заедници. Преку волонтирањето ти стануваш дел
од оваа транзици�а.
 
Благодарни сме ти што сакаш да бидеш дел од оваа авантура биде�ќи
тво�ата помош и поддршка се есенци�ални во креирањето на Д Фестивал.
Како волонтер, ти си дел од една голема фамили�а во ко�а ќе добиеш
можност да го прошириш твоето знаење, да добиеш нови вештини и да
се унапредиш себеси во подобра личност.
 
Нашата миси�а е да направиме да се почувствуваш добредо�ден/а и
слободен/а да ги изразиш твоите идеи и мисли затоа што веруваме дека
во то� простор на размена ние си дозволуваме да пораснеме заедно!

ПРАВИЛНИК
ЗА ВОЛОНТЕРИ

Д ФЕСТИВАЛ 2020

-ПРОЧИТАЈТЕ ГО ОВОЈ ДОКУМЕНТ МНОГУ ВНИМАТЕЛНО-

СКОКНЕТЕ ВО ОВОЈ СОН И НАПРАВЕТЕ ГО ДА СТАНЕ РЕАЛНОСТ;
ОДБЕРИ ЕДЕН ОД ТИМОВИТЕ И СОЗДАДИ ГО ФЕСТИВАЛОТ МАГИЧЕН

#FEELDLOVE



ТИПОВИ НА ВОЛОНТИРАЊЕ

Во зависност од тво�ата мотиваци�а и достапност,
може да волонтираш во 2 различни фази:

Долгорочно волонтирање:

до 6 недели
Краткорочно волонтирање:

22 часа минимум

Доколку  се  обврзеш  на
долгорочен  тип  на
волонтирање ,
тогаш  ќе  помогнеш
во  подготовките  на
фестивалот ,  како  и  на
фестивалскиот  простор .
Можеш  да  си  дел  од
неколкуте  тимови  на
Д  Фестивал  пред ,  за  време
и  по  завршување  на
фестивалот .
Можеш  да  ни  помогнеш
во  подготовките  во
канцелари�а  или  директно
во  изградбата  на  терен .  
 
Ние  силно  веруваме  дека
треба  максимално  да  се
искористи  искуството  и
затоа  приоритет  ќе  им  се
даде  на  волонтерите  кои
ќе  се  обврзат  да
волонтираат  во  
двата  периоди .

Во  краткорочното
волонтирање  се
обврзуваш ,  за  време  на
фестивалот ,  работата  да
тече  во  на�добар  ред .
Во  вклучување  во  еден
од  различните  тимови
и  сфери  на  работа
(позициите  се  достапни
во  апликаци�ата)  се
обврзуваш  на  минимум
22 часовно  работно
време  помеѓу  првиот
и  последниот  ден  на
волонтирањето  (02-06
�ули ,  2020).
 
Тимот  на  Д  Фестивал
ќе  одлучи  кои  ќе  бидат
часовите  на  тво�ата
смена .
 
Смените  може  да  бидат
во  текот  на  24 часа
од  денот .
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Штом  �а  пополниш  и  испратиш  апликаци�ата  до  нас ,
нашиот  тим  веднаш  �а  разгледува .  Ако  тво�ата
мотиваци�а ,  вештини  или  искуство  се  совпаѓаат  со
нашата  волонтерска  програма  ќе  добиеш  потврда
на  тво�от  ме�л  и  ќе  влезеш  во  втората  фаза .
 
Во  втората  фаза  од  селекци�ата ,  ќе  те  побараме
лично  да  до�деш  во  нашите  канцеларии ,  да  се
запознаеме  подобро ,  и  да  ни  раскажеш  повеќе  за
твоите  очекувања  и  мотиваци�а  да  бидеш  дел  од
тимот  на  Д  Фестивал .  Потоа ,  повторно  ќе  те
контактираме  за  да  ти  �а  соопштиме  позици�ата ,  а
на  ме�л  ќе  ти  пратиме  практични  информации  околу
твоето  волонтирање .
 
Секо�а  година  добиваме  огромен  бро�  на
апликации ,  многу  повеќе  од  достапните  позиции ,
и  затоа  некои  мора  да  одбиеме .  Оваа  година
очекуваме  поголем  бро�  на  апликации ,  затоа  те
советуваме  да  аплицираш  на  време  и  да  не  чекаш
до  последен  момент .

ПРОЦЕС НА СЕЛЕКЦИЈА



Позитивен  однос :  Очекуваме  да
покажеш  безбеден  и  одговорен
однос  кон  тво�ата  работа  и
навремено  да  ги  завршуваш
зададените  задачи .  Да  си  дел  од
тимот  значи  да  се  согласуваш  и
да  ги  почитуваш  правилата  на
заедницата .  Како  амбасадор  на
вредностите  на  Д  Фестивал ,  ти  си
лицето  на  настанот  – истото  важи
кога  работиш ,  но  и  кога  уживаш
во  слободното  време .

Волонтерски одговорности
Што очекуваме?

Волонтерски бенефити
Што има за тебе?

Камп :  Сите  волонтери  треба  да
си  носат  сво�а  опрема  за
кампување  и  мора  да  се  сместат
во  волонтерското  маало  кое   е
посебно  оградено  во
фестивалскиот  камп .

Промоци�а :  Помош  во
дистрибуци�а  на  флаери
и  постери  низ  Скоп�е  и
останатите  градови ,  во
месеците  пред  фестивалот .

Транспорт :  Обезбеден  е  транспортот
до  До�ран  и  назад ,  само  од  Скоп�е .
Волонтерите  кои  доаѓаат  од  други  градови
мора  да  си  го  обезбедат  транспортот  сами .
Поаѓањето  е  наутро  – 02.07 од  Дрво  Декор ,
а  враќањето  на  06.07 наутро  од  До�ран

Тренинг :  Ќе  добиеш  генерален  брифинг  и
тренинг  од  нас  пред  да  започнеш  со
работа .  Преку  предавање  на  вештините ,
Д  Фестивал  нуди  можност  да  се  здобиеш
со  знаење  поврзано  со  тво�ата  позици�а
под  водство  на  искусни  водачи .

Координаци�а :  Кога  го  планираме  тво�от
распоред ,  имаме  за  цел  да  на�деме  добар
баланс  помеѓу  работата  и  слободното
време  за  да  може  да  го  истражиш
фестивалскиот  простор  и  да  уживаш .
Сепак ,  очекуваме  дека  ќе  бидеш
флексибилен /а  спрема  тво�от  распоред .

Препорака :  Секо�  волонтер ,  по  однос  на
своите  потреби ,  ќе  добие  препорака  ко�а  ќе
му  послужи  понатаму  во  неговите  студии
и  професионален  ангажман .

Заедница :  Богато  и  незаборавно  искуство
во  градење  на  заеднички  сон .  Прекрасен
тим  во  ко�  сите  помагаат  и  се  мотивираат
преку  љубовта  да  се  направи  позитивна
промена .

Билет :  Волонтерите  добиваат   три-дневни
влезници  со  камп  простор  и  свои
фестивалски  маички

Храна :  Три  оброци  на  ден  во  фестивалската
ку�на  ко�а  се  наоѓа  во  волонтерското  маало



Ако  се  согласуваш  со  волонтерските
правила  и  обврски  -  пополни  �а  апликаци�ата  

на  веб-са�тот  во  продолжение .
 

Во  случа�  да  имаш  некои  неодговорени
прашања ,  слободно  пиши  ни  ме�л  на :

volunteers@password.mk

Со  Љубов .  Тимот  на  Д  Фестивал

#FEELDLOVE


