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Фондация „Здраве и социално развитие” (ХЕСЕД)
Доброволец – Образователни дейности с деца
Име на свободната позиция

София
населено място

Неплатена
Платена / неплатена

Постоянна
Вид заетост - временна, постоянна

2 часа, 2-4 пъти месечно
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:
Доброволците участват в образователни занимания с деца на възраст 4-5г. и 7-12г. в Здравносоциалния център в кв. „Факултета“. Примерни занимания включват:
Четене на приказки;
Образователни игри;
Приложни изкуства;
Упражнения за развиване на фината моторика;
Други (според уменията и интересите на доброволците).
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
-

Отговорност;
Висока мотивация;
Креативност;
Умения за работа в екип;
Предишен опит в работата с деца е предимство.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
-

Работа в изключително мотивираща среда;
Придобиване на опит в работата с деца от уязвими групи;
Работа с професионалисти от различни сфери;
Възможност за дългосрочна доброволческа ангажираност;
Изготвяне и/или заверяване на доброволческа книжка.

КАНДИДАТСТВАНЕ:
Кандидатите-доброволци преминават през следните стъпки на подбор:
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) Явяване на интервю в офиса на Хесед: ул. „Царибродска“ №70, офис 4, гр. София 1309
3) Одобрените кандидати представят свидетелство за съдимост и здравна книжка в срок
от 2 седмици след сключването на договор за доброволчески труд.
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