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Фондация Светът на Мария

Доброволци за работа с хора с интелектуални затруднения
Име на свободната позиция

Гр. София
населено място

Неплатена
Платена / неплатена

По договаряне
Вид заетост – временна, постоянна

По договаряне
Продължителност на работното време (8 часа / 4 часа)

Доброволчество
Стаж / работа на трудов договор / доброволчество

Кратко представяне на НПО:

„Светът на Мария“ е фондация, учредена в обществена полза през февруари 2012 г. в град
София от семейството на Мария – млада жена с интелектуални затруднения. Ние вярваме, че
всеки човек е ценен ресурс на общността и заслужава шанса да развие своя потенциал и да
живее с надежда за бъдещето. Хората с увреждания трябва да бъдат свободни и равни с
всички останали – свободни да правят своя избор и равни в предоставените възможности да го
осъществяват
Мисията на Фондация „Светът на Мария“ е да подобри качеството на живот на хората с
интелектуални затруднения и техните семейства, както и да подпомага личностната им
реализация чрез осигуряване на достъп до качествени услуги, развиващо обучение и
подходяща трудова заетост.
Един от основните за фондацията проекти е работещият Дневен център за млади хора с
интелектуални затруднения. В него те усвояват трудови, битови и социални умения. Именно за
Дневния център фондацията търси доброволци.

www.karieraskauza.eu
info@karieraskauza.eu

www.karieraskauza.eu
ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
Общуване с хората с интелектуални затруднения, клиенти на дневния център. Тяхното
подпомагане в усвояването на ежедневни умения, като придвижване в града, общуване с
другите, усвояване на умения за почистване, гладене и други дейности, подпомагащи тяхната
самостоятелност.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
Да харесват работа с хора с увреждания, да бъдат търпеливи и да проявяват толерантност
към различия. Да обичат предизвикателствата и да бъдат готови за нови приятели с
интелектуални затруднения и да желаят да обогатят своя социален опит.
Професионален опит:
Няма специални изисквания
Образование:
Няма специални изисквания, но се цени образование в някоя от следните области: Психология,
Социални дейности, Педагогика, Логопедия и др.
НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
-

-

Директна работа с хора с интелектуални затруднения;
Обучение в естествена работна среда;
Работа в толерантен и проактивен екип;
Работа за конкретна кауза.

КАНДИДАТСТВАНЕ:
Професионална автобиография и кратко описание на вашата мотивация може да изпращате
тук: rayna@mariasworld.org
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