Känner du dig manad?

– Vi behöver en
kommunikatör till
stiftelsen SIRA

SIRA är en svensk stiftelse som driver två
skolor i Palestina för barn med svårigheter att
lära och koncentrera sig i skolan. De får en
individanpassad undervisning på
specialpedagogisk grund under 2-3 år för att
sedan kunna fortsätta i en ordinarie skola.

Ibland gör vi direktutskick till våra givare med
information. Sex gånger per år kommer ett
nyhetsblad ut till alla i vårt register. Det finns
även ett mailregister för distribution av
samma nyhetsblad. Nyhetsbladet har en
egen redaktör.

Vi som sitter i styrelsen för stiftelsen SIRA
arbetar alla på volontärbasis. Det innebär att
vi inte har någon ersättning och lägger den
tid vi har möjlighet till.

Vi behöver någon som kan hjälpa oss att
utveckla våra befintliga informationskanaler
men även skapar ett nytt tänk hur vi kan bli
mer offensiva för att sprida kunskap om SIRAskolorna och därmed få medel för att kunna
fortsätta driva skolorna. Tillsammans med
kommunikationsutskottet gäller det att hitta
nya vägar som vi kan utveckla tillsammans.

Vi söker till vår styrelse en kommunikatör på
volontärbasis, som får ett ansvar för att
utveckla vår kommunikation och
marknadsföra SIRA på bästa sätt för att
befintliga givare ska ha en möjlighet att aktivt
få information om oss men även för att vi ska
kunna locka till oss nya givare. Till din hjälp
finns ett kommunikationsutskott.
Vi har idag en hemsida som sköts av
styrelsen i Sverige och en hemsida i Palestina
som sköts av skolorna själva. Stiftelsen har
också en sida på Facebook där vi ger små
rapporter på svenska om livet på skolorna.
Skolorna har också egna sidor på Facebook
på engelska och arabiska.

Välkommen att kontakta ordförande ThordOve Thordson på 0730-48 27 32,
info@sira.se eller kommunikationsansvarig
styrelseledamot Anna-Carin P Stenbeck på
072-230 31 01, m4aco@yahoo.com.
sira.se
facebook.com/sira.school

