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Сдружение Надежда за нас
Доброволци за работа с деца
Име на свободната позиция

София и Враца
населено място

Неплатена
Платена / неплатена

По договаряне
Вид заетост – временна, постоянна

По договаряне
Продължителност на работното време

Доброволчество
Стаж / работа на трудов договор / доброволчество

Кратко представяне на НПО:
Сдружение „Надежда за нас-2008“ е първата българска неправителствена организация на
младежи, живели извън семейна среда и техни съмишленици, които директно допринасят за
подобряване на ситуацията на децата в домовете, както и на младежи от всякакви групи в
неравностойно положение, с особено внимание към представители на ромската общност.
Организацията има за цел да подобри благосъстоянието на младежите като осигури среда за
тяхната интеграция и социализация, алтернативни форми на образование – учене чрез
правене и социална и трудова заетост в проекти на организацията и в нейни социално
предприемачески инициативи. През следващите няколко години организацията ще работи по
създаването на Детски Център в ромския квартал „Факултета“ и Младежки център „Учене чрез
правене“ съвместно със Столична Община.
„Надежда за нас-2008“ изпълнява проект „Програма за преодоляване на психо-емоционални
дефицити сред децата домовете на възраст между 7-12 години в Дом за деца лишени от
родителска грижа „А. Златаров”, Враца“. Всяка събота доброволци и експерти работят с децата
от Дома в гр. Враца за формиране на различни социални умения, запълване на свободно
време, повишаване на знания, подкрепа при подготовка за училище и др., по специално
разработени модули.
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
Позцията е за доброволци за работа с деца, лишени от родителски грижа в Дом за деца „Асен
Златаров“, гр. Враца. Доброволците подпомагат децата в усвояването на различни социални
умения, помощ в подготовка за училище, развиване на умения за самостоятелен живот, игри и
свободно време.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:

-

Да харесват работата и общуването с деца, да бъдат търпеливи и толерантни

-

Да отделят време за пътуване до Враца през почивните дни

-

Да имат желание да обогатят социалния си опит, работейки и общувайки с деца и
младежи със специални образователни потребности, както и с такива от ромски
произход

Професионален опит:
-

Няма специални изисквания за професионален опит

Образование:
-

Няма специални изисквания, но се цени образование в някоя от следните области:
Психология, Социални дейности, Педагогика и др.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
-

Директна работа с деца от Дом за деца лишени от родителска грижа „А. Златаров“,
Враца;

-

Обучение в естествена работна среда (обучение в практиката);

-

Работа в толерантен и проактивен екип;

-

Работа за конкретна кауза;

-

Издаване на сертификат за доброволен труд и препоръки;

-

Безплатни пътни разходи и храна до Враца.
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