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Europass - mobilita je standardní evropský dokument, ve kterém jsou uvedeny podrobné údaje o obsahu a výstupech – z hlediska schopností a dovedností či
akademických výsledků – určitého období, které držitel bez ohledu na věk, vzdělání a pracovní postavení strávil za účelem učení.
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Dovednosti získané v průběhu dobrovolnické aktivity
VYKONÁVANÉ ČINNOSTI/ÚKOLY *

Každodenní práce v sektoru doplňování zásob.
Příprava ingrediencí pro jednotlivé tábornické skupiny, příjem nových surovin do skladu a objednávání zásob.
Vykonávání dalších nárazových činností pro chod tábora podle aktuální potřeby.
ODBORNÉ ZKUŠENOSTI A DOVEDNOSTI

Evidence ubytovaných tábořících skupin.
Kompletace jídelních zásob a dalších potřeb k táboření.
Rozvoj odborného jazyka v oblasti jídla a receptů.
JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI

Rozvoj komunikace v anglickém jazyce, rozvoj plynulosti projevu s odbornou slovní zásobou.
Částečný rozvoj základních frází a jazykové zásoby ve švédštině.
ORGANIZAČNÍ/MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

Plánování času a harmonogram denních povinností.
Rozdělování úkolů mezi personálem.
KOMUNIKAČNÍ A SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

Komunikace s lidmi z různých zemí (personál ze Švédska, ale i z jiných zemi – USA, Francie, Německo atd), interkulturní
komunikace a poznávání kulturních zvyklostí.
Komunikace s tábořícími skupinami a zjišťování jejich potřeb či nedostatků.
Řešení nedorozumění.
DALŠÍ ZKUŠENOSTI A DOVEDNOSTI

Vysoká fyzická zátěž při přípravě surovin.
1 x týdně příprava a vaření obědů pro cca 100 lidí.
Samostatné a zodpovědné řešení úkolů, spolehlivost.
Flexibilita – schopnost přizpůsobit práci různým aktuálním potřebám tábořících skupin.
Schopnost rychle se učit a adaptovat na nové prostředí, brzké dosažení zručnosti ve všech vykonávaných činnostech.
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* Kolonky označené hvězdičkou jsou povinné.
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