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Сдружение “Психологически център - ДЪГА”

Доброволец
Име на свободната позиция

София
населено място

Неплатена
Платена / неплатена

Временна
Вид заетост - временна, постоянна

По договаряне
Продължителност на работното време

Доброволчество
Стаж / работа на трудов договор / доброволчество

Кратко представяне на НПО:
Сдружение "Психологически център - ДЪГА" работи с пълнолетни, юноши и деца във връзка с
емоционални травми, проблеми в общуването, раздели, проблеми в семейната двойка,
непосещаване на училище, осиновяване, приемничество, загуба на близък, тревожности,
депресии, проблеми в родителстването, кризи, насилие в семейната двойка, личностно
опознаване и израствене. Работим също и с деца с аутизъм и ДЦП.
Услугите, които центърът предоставя са:
- Индивидуални консултации
-работа в групи за взаимопомощ - родителство, осиновяване, приемничество, бременност и др.
- Оn-line консултиране;
- Тийм билдинги на колективи;
Сдружение "Психологически център - ДЪГА" е създадено да съдейства за :
- опознаване на своето индивидуално "Аз", по -добро разбиране на себе си и личностно
израстване;
-позитивно общуване и разбирателство;
-по-добро сътрудничество и взаимопомощ;
-сплотяване на колективи в организации;
-по-добро разбиране и позитивно родителстване;
-психическото здраве на човека;
и др.
Принципи на работа:
- Професионализъм ;
-Внимание и зачитане на клиента;
- Конфиденциалност;
-Информиране;
- Спазване правото на личен избор;
-Индивидуален подход.

www.karieraskauza.eu
info@karieraskauza.eu

www.karieraskauza.eu

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
 Да спазва договореното работно време;.
 Да съдейства при организиране на събитията, договаряне на срещи с участници,
партньори;
 Да се включва активно в рекламните кампании;
 Да е отговорен с поетите ангажименти;
 Да спазва срокове на изпълнение;
 Да проявява креативност и мотивация;
 Да познава сферата на дейност на помагащите професии;
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
Професионален опит:


Опит в организиране на събития;

Образование:


Висше или средно образование;

Език/ езици:


Не е задължително, но владеенето на чужд език ще се счита за предимство;

Компютърна грамотност:


Microsoft Office пакет (основно Word), Internet.

Други:


Добри умения за комуникация.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:



Възможност за стаж и добиване на практически опит в консултирането на деца и
семейства, стаж в социалната сфера , обучения / с практическа насоченост/ ;
Включване в обучителна програма с нива и възможност за сертифициране.

КАНДИДАТСТВАНЕ:



Автобиография със снимка,
Мотивационно писмо.

Срок за кандидатстване: 15.09.2016г на е-mail: office@psychologycenter-rainbow.com
За повече информация : 0876 613 640
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