ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W #ZAWODOWYSTREAM
PREZENTUJĄCYM CIEKAWĄ BRANŻĘ.

Jak się pracuje w sektorze humanitarnym?
#ZawodowyStream
Środa, 2 grudnia 2020 o 18:00 – 19:30
Organizator: Mapa Karier
W wydarzeniu można wziąć udział bez opłat i bez rejestracji. Wystarczy w terminie spotkania wejść
w link: https://youtu.be/-XFnGlGDOcA.

---„ Jeżeli jako przyszły kierunek zawodowy rozważasz pracę w sektorze humanitarnym, nie przegap
najbliższego spotkania. Gośćmi Mapy Karier będą pracownice Polska Akcja Humanitarna (PAH),
organizacji, która niesie pomoc osobom dotkniętym skutkami klęsk żywiołowych i konfliktów
zbrojnych.
Magdalena Kuśka i Karolina Suchecka połączą się z nami bezpośrednio z misji w Sudanie
Południowym i opowiedzą o swojej pracy oraz wyzwaniach, z którymi mierzą się na co dzień.
Porozmawiamy również o tym, że praca w organizacji pozarządowej to nie wolontariat, a realna
ścieżka kariery.
Podczas spotkania dowiesz się:
- jak wygląda sektor humanitarny w Polsce?
- czy praca humanitarna to zawód czy powołanie?
- jakie kompetencje powinien posiadać pracownik humanitarny i gdzie je zdobyć?
- czy można pomagać źle i jakie są złe praktyki pomagania?
- czy praca humanitarna możliwa jest jedynie w terenie?
- czy płeć ma znaczenie w pracy pracownika humanitarnego?
W trakcie streamingu będziesz mieć możliwość zadania pytań. Serdecznie zapraszamy do
uczestnictwa – mamy nadzieję, że spotkanie będzie dla Ciebie inspirujące i pokaże Ci, jak wygląda
sektor humanitarny w Polsce i co oferuje w kontekście kariery zawodowej.
Znasz kogoś, kto mógłby być zainteresowany? Przekaż link do wydarzenia: [link do wydarzenia]
Kilka słów o gościach:

Karolina Suchecka – obecnie kierowniczka programowa misji PAH w Sudanie Południowym, wcześniej
koordynatorka misji irackiej oraz koordynatorka projektu na misji w Ukrainie. Z Polską Akcją
Humanitarną i z sektorem pomocowym związana od trzech lat. Wcześniej pracowała w Narodowej
Agencji Programu Wymiany Studenckiej ERASMUS+, w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz w
Stowarzyszeniu Rozwoju i Integracji Młodzieży STRIM. Absolwentka Nauk Politycznych na
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Podyplomowych Studiów Humanitarnych na Uniwersytecie
Warszawskim.
Magdalena Kuśka – w sektorze humanitarnym pracuje od ponad dwóch lat. Na co dzień w Polskiej
Akcji Humanitarnej zajmuje stanowisko koordynatorki programu misji w Sudanie Południowym
wspierając pracę misji z Warszawy. Wcześniej w PAH zajmowała się rekrutacją. Doświadczenie w
obszarze zarządzania zasobami ludzkimi zdobywała, pracując w bankowości. Absolwentka psychologii
na Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkoły Głównej Handlowej, gdzie studiowała zarządzanie. Przez
całe życie związana jest z trzecim sektorem, początkowo aktywnie działając w Związku Harcerstwa
Polskiego oraz innych organizacjach w formie wolontariatu. Ostatecznie postanowiła związać swoją
ścieżkę zawodową z działalnością społeczną.
Partnerem technologicznym spotkania jest ClickMeeting.
Moderatorką spotkania będzie Klaudia Stano z Mapa Karier.”
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