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2014 елның 20 ноябре - Казанда киләсе елга узачак Су спорт төрләре буенча 16
нчы ФИНА дөнья чемпионаты волонтерлык программасының яңа этабының
рәсми төстә башлану көне. Бу көннән башлап су мундиален оештыру
комитетының ирекле ярдәмчеләре булырга теләк белдергән егет-кызлар
сынау сөйләшүләрен узарга чакыру көтә башлаячаклар - чемпионат
волонтерларын әзерләү рекрутинг этабына чыкты.
Т ат арст ан һәм Мәскәү,Санкт -Пет ербург, Свердловск өлкәсе, Мордовия Республикасы, Удмурт ия
Республикасы, Марий Эл Республикасы, Чувашия Республикасы, Оренбург өлкәсе, Нижегород өлкәсе,
Сарат ов өлкәсе, Самара өлкәсе, Архангельск өлкәсе, Новосибирск өлкәсе, Киров өлкәсе, Волгоград
өлкәсе, Рост ов өлкәсе, Әст ерхан өлкәсе, Приморье крае, Красноярск крае, Краснодар крае кебек 20
парт нер-т өбәк волонт ерлык программасының яңа эт абын - 2015-Д Ч волонт ерлары командасына
кандидат лар белән күзгә-күз очрашып сөйләшүләрне гамәлгә ашыра башлыйлар.
20 ноябрьдә барлык парт нер-т өбәкләрдә волонт ерларны рекрут инглау үзәкләре ишекләрен ачт ы якындагы берничә айда 2015 елда узачак Су спорт т өрләре буенча 16 нчы Ф ИНА дөнья
чемпионат ының уңышлы узуына үз өлешләрен керт ергә т еләүчеләр нәкъ менә шунда киләчәкләр.
Биредә рекрут ерлар кандидат ларга волонт ерлык позицияләре һәм ярышларны оешт ыручы ирекле
ярдәмчеләр алдына куя т орган бурычлар т урында сөйләячәкләр. Сынау сөйләшүләре 2015 елның
апреленә кадәр барачак, аннан соң чемпионат волонт ерлары булачак кандидат ларның исемлекләре
билгеле булачак. 2500 ирекле ярдәмченең 2000е Казан һәм Т ат арст ан вәкилләре, калганнары
парт нер-т өбәкләр һәм башка дәүләт ләр вәкилләре булачак, һәр парт нер-т өбәк 25 кешедән т орган
делегация әзерли, шулай ук команда сост авында 50 чит ил волонт еры да булачак. Чемпионат ка
сынау сөйләшүләрен уздыру т ехнологиясендә, 2013 елгы Универсиададан аермалы буларак,
яңалыклар да барлыкка килгән - кандидат ларның күбесенә инде т аныш булган шәхси мот ивация,
волонт ерлык т әҗрибәсе яки башка иҗт имагый эшчәнлек, белемнәр һәм һөнәрләр т урындагы
сораулардан т ыш т агын инглиз т елен белү дәрәҗәсен т икшерү дә өст әлгән. Кандидат ларга су спорт
т өрләре һәм волонт ерлык т емат икасы буенча т өрле авырлыкт агы т екст лар белән т анышырга, шулай
ук рекрут ерның сорауларына җавап бирергә т уры киләчәк. Инт ервьюны уңышлы узар өчен
кандидат ның инглиз т елен белү дәрәҗәсе Intermediateдән т үбән булмаска т иеш - мондый өст әмә
т аләп керт ү чемпионат ның югары халыкара дәрәҗәсе һәм җәй көне Казанга киләчәк чит ил
кунакларының күп булуына бәйле. Гомумән алганда сынау сөйләшүләре 15-20 минут т ан арт маячак.
2015 елда узачак Су спорт т өрләре буенча 16 нчы Ф ИНА дөнья чемпионат ының волонт ерлык
программасы 2014 елның март ыннан гамәлгә ашырыла башлады. Аның беренче эт абы аның
кысаларында "Ф ИНА т урында барысын да бел" проект ы эшләнгән һәм хәзерге вакыт т а гамәлгә
ашырыла т орган мәгълүмат и компания иде. 2014 елның апреленнән окт ябрь аена кадәр чемпионат
һәм аның волонт ерлык программасы т урында сөйли т орган бу мәгълүмат и-белем бирү проект ында
РФ т өбәкләре һәм башка дәүләт ләрдән 60 000нән арт ык кеше кат нашт ы. «Volunteers’ Academy 2014»
Бөт енроссия белем бирү лагере кысаларында 2014 елның 20 сент ябрендә заявка бирү кампаниясенә
ст арт бирелде - чемпионат ның рәсми сайт ында волонт ерлыкка кандидат лар өчен заявка барлыкка
килде. Рекрут инг - волонт ерлык программасының чират т агы эт абы, аның нәт иҗәләре буенча 2015
елның апреленә чемпионат волонт ерлары командасы формалашт ырылачак. Сайлап алуны уңышлы
узган ирекле ярдәмчеләр берничә белем бирү сессиясендә кат нашачаклар. Гомуми һәм махсус
өйрәт үләр барышында алар булачак ярышлар һәм аларның программалары т урында гомуми
мәгълүмат ларны, үзләренең функциональ юнәлешләре эшчәнлеге оешт ырылышы нечкәлекләрен
беләчәкләр, волонт ерлык бурычларын үт әячәк корылма белән т анышачаклар.
Бурычларын уңышлы үт әсеннәр өчен, чемпионат чорында волонт ерлар белән идарә ит ү
программаның йомгаклау эт абы булып т орачак.
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