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АРЗ „Солидарност“
Доброволец – лидер на ателие „Спорт“ – 2 места
Име на свободната позиция

Гр.София
населено място

Неплатена
Платена / неплатена

Временна/постоянна
Вид заетост - временна, постоянна

2ч.седмично
Продължителност на работното време

доброволчество
Стаж / работа на трудов договор / доброволчество

Кратко представяне на НПО:
Асоциация "Солидарност" работи в областта на психосоциалното лечение на алкохолна
зависимост (алкохолизъм), хазартна зависимост и наркоманиите (зависимост от наркотици).
Основната дейност на асоциация „Солидарност” е развитие на програма за рехабилитация и
ресоциализация на зависими от алкохол, наркотици и хазарт. Програма "Солидарност" е
дневна терапевтична общност, създадена през 2003 г. и е с голям опит във възстановяването
от хероинова зависимост.
Нашата програма функционира като дневен център (отворена нерезидентска програма) хората, които идват за рехабилитация при нас остават в центъра между 9.00 и 17.00 ч. всеки
работен ден. През това време те участват в различни ателиета, дискусионни, обучителни
семинари и терапевтични групи, споделяйки затрудненията, до които ги е довела употребата на
наркотици и алкохол или проблемите с хазарта, търсейки алтернативи на зависимостта.
Структури на Асоциация „Солидарност“:
•
Информационно-консултативен център „Посланици на надеждата“, създаден през 2006
г. с проект, финансиран от Националния център по наркомании;
•
Национална информационна линия за наркотици,алкохол и хазарт, www.drugsinfobg.org, телефон за информация, консултация, подкрепа и насочване 0888 99 18 66 0888 99 18
66. Проектът е финансиран по програма МАТРА на Министерството на външните работи на
кралство Нидерландия за периода 2008-2010 г.;
•
Програма за рехабилитация на зависими хора (лечение на наркомании, алкохолизъм и
хазартна зависимост) създадена през 2003 г.;
•
Програма за ресоциализация, създадена през 2004 г.;
•
Служба за работа с родители и близки за зависими хора, създадена през 2004 г.
•
Нископрагов център „Къща Посока“
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
Всеки понеделник между 14ч и 15:30ч по време на провеждането на ателие „Спорт“
супервизира груповия процес, участва в избора на подходящи игри и спортни занимания в- или
свързани с илизане извън центъра.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
Професионален опит:


Не е задължително изискване, но всеки опит (стаж, работа, доброволчество) в
психологическата работа с хора е предимство; предимство са интереси, свързани със
спорта;

Образование:


Психология – студент, бакалавър или магистър;

Език/ езици:


Добро владеенето на чужди езици (английски и/или френски) ще се счита за
предимство.

Компютърна грамотност:


Добро владеене на MS Office - Word, Excel, Publisher; Умения за поддържане на
фейсбук страница ще се счита за предимство.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:





Преди началото на доброволната работа кандидатите преминават безплатно
триседмично интензивно обучение в стажантската програма на дневния
рехабилитационен център на АРЗ „Солидарност“;
Придобиване на опит в работата със зависими клиенти, психодинамика на проблема
със зависимостта и рехабилитацията по модела на терапевтичната общност;
Договор и сертификат за преминат стаж и доброволен труд към организацията.

КАНДИДАТСТВАНЕ:
Може да се кандидатства на форум Кариера с кауза лично или по имейл на: info@solidarnostbg.org
От кандидатите очакваме професионална автобиография и кратко мотивационно писмо.
Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за събеседване.
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