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Фондация „Здраве и социално развитие” (ХЕСЕД)
Доброволец – разкрасяване на детски двор
Име на свободната позиция

София
населено място

Неплатена
Платена / неплатена

Временна
Вид заетост - временна, постоянна

1 ден през м.юни 2015г.
Продължителност на работното време

Доброволчество
Стаж / работа на трудов договор / доброволчество

Кратко представяне на НПО:
Фондация „Здраве и социално развитие” (или накратко, Хесед) е социална организация, която
изважда уязвими групи от порочния кръг на бедността и ги поставя на положителен път на
развитие.
През последните 16 години екипът на фондацията въвежда иновационен подход в усилията за
ефективно включване и развитие на младите хора от ромската общност. Основни приоритети в
работата са 1) ранното детско развитие 2) развитието на социални умения при младежи за
успешен старт на пазара на труда и 3) изграждането на родителски умения при семейства.
Хесед изпълнява програми и проекти в още две направления: здравни програми сред уязвими
групи и научно-изследователска работа в областта на промяната на поведението.
Екипът ни е мултидисциплинарен и мултиетнически и е съставен от над 40 специалисти
(психолози, социални работници, медици, сътрудници от ромската общност и др.).
През 2002г. Хесед създава първия в страната Здравно-социален център за развитие на
ромската общност. Центровете ни към момента са три: два в гр. София (кв. „Факултета” и кв.
„Филиповци“) и един в гр. Кюстендил (кв. „Изток“).
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:

В квартал „Факултета“ няма друга детска градина, освен тази към Здравно-социалния център
на Фондация „Здраве и социално развитие“. Когато времето е хубаво, дворното пространство
към сградата се използва за игри, обучения, хепънинги и др.
За да подготвим двора за новите летни занимания, ни е необходима помощта на доброволци,
които да отделят половин или цял ден за ремонтна и градинска работа на открито.
Доброволците могат да се включат в една или повече от следните дейности:
- Премахване на бетонови стъпки и пътека с осигурена техника;
- Подравняване на терен;
- Озеленяване и разкрасяване на тревните площи.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
-

Отговорно отношение;
Готовност за физическо натоварване;
Предишен опит в градинарството и строително-ремонтни дейности е предимство, но не
е задължителен.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
-

- Работа в мотивираща среда;
Освежителни напитки за участниците в разкрасяването;
Запознаване с работата сред уязвими общности;
Изготвяне и/или заверяване на доброволческа книжка.

КАНДИДАТСТВАНЕ:
Процедурата на подбор за кандидат-доброволци включва следните стъпки:
1) Подаване на автобиография на имейл e.stateva@hesed.bg (до Елена Статева) в срок до
31 май или по време на форума „Кариера с кауза“.
2) Телефонно интервю;
3) Сключване на договор за доброволчески труд с одобрените кандидати.
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