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Диабет, предиабет и метаболитен синдром
Доброволец – модератор на група „За диабета он-лайн”
Име на свободната позиция

София
населено място

Неплатена
Платена / неплатена

Временна
Вид заетост - временна, постоянна

3-4 часа – по време на изложения
Продължителност на работното време

Доброволчество
Стаж / работа на трудов договор / доброволчество

Кратко представяне на НПО:
Национално сдружение „Диабет, предиабет и метаболитен синдром” работи, за да имат хората
с предиабет шанс никога да не станат диабетици, а диабетиците - да живеят достойно и без
усложнения.
Сдружението организира:
-„ Парад на доброволците” за насърчаване на доброволчеството сред младите хора. Вече над
30 организации се представили дейността си пред кандидат-доброволци на „Парадите”;
- импро-театър за създаване на приятелска среда от връстници за деца и младежи с диабет, за
личностно израстване и за преодоляване на бариери;
- спортна програма за деца и младежи с диабет, за физическо развитие и с терапевтична цел;
- реални и он-лайн обучения за здравословния начин на живот, за писане на проекти, както и
он-лайн групи за психологическо подпомагане и взаимопомощ;
-

срещи

и

обучения

в

средните

училища

и

университетите

за

преодоляване

на

предразсъдъците спрямо уязвимите групи и младежите в неравностойно положение, както и за
правата на младите пациенти;
- скрининги и консултации в София, Пловдив, Стара Загора, Ловеч, Козлодуй, Албена, Хисар и
др, в които са обхванати над 3000 души, работи се с иновативни методики - FindRisk тест,
апаратура „Танита”, апаратура Scout DS (ние сме единствените, които разполагат със Scout DS
на Балканите и Източна Европа);
- кампании за набиране на средства за деца и младежи с диабет, застъпнически кампании като
например кампанията "Стъпвай смело" в подкрепа на хората с диабетно стъпало.
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:

-

модериране на он-лайн група веднъж седмично вечер – едната група е за диабетици,
втората е за родители на деца с диабет;

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
Образование:
-

Висше образование - позицията е подходяща за завършили или настощи студенти,
специалности „Психология“ или „Медицина“;

Компютърна грамотност:
-

Тъй като предлагаме работа от дома, по интернет, кандидатът трябва да притежава
базови умения за работа с компютър и стабилна интернет връзка;

Други:
-

комуникативност;
отговорност;
възможност за работа он-лайн през скайп или платформа за уебинари.
.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
-

E-volunteering - работа от дома, по интернет;
Придобиване на опит в работата с хора от уязвими групи;
Опит в платформа за уебинари;
Възможност за дългосрочна доброволческа ангажираност;
Заверяване на доброволческа книжка.

КАНДИДАТСТВАНЕ:
-

на форум „Кариера с кауза” - лично;
извън форума – подаване на писмо по имейл prolidiabet1@abv.bg
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