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Фондация Конкордия България
Доброволец
Име на свободната позиция

Гр. София
населено място

Неплатена
Платена / неплатена

Временна
Вид заетост - временна, постоянна

Според времето на доброволеца
Продължителност на работното време

Доброволчество
Стаж / работа на трудов договор / доброволчество

Кратко представяне на НПО:
Фондация „Конкордия България” е част от международната организация „Конкордия Социални
проекти”, която от над 20 години помага на деца и младежи без дом. Първият проект на
фондацията в България се реализира в рамките на Социален и младежки център „Св.
Константин”, намиращ се в гр. София, ул. „Павлина Унуфриева” № 4.
Основната цел на фондацията е осъществяване на закрила и защита на деца и младежи в
риск, чрез извеждането им от ситуация на безнадзорност и уличен начин на живот, осигуряване
на сигурна и защитена среда, достъп до социални, здравни и образователни услуги,
стимулиране на личностното, физическо и духовно развитие и подкрепа при усвояване на
социални умения както и професионална реализация. Като крайна цел усилията са насочени
към предотвратяване на социалната изолация и постигане на социално включване, превенция
на противообществени прояви, осигуряване на пълноценен и самостоятелен начин на живот и
пълна интеграция на децата и младежите в обществото.
В рамките на Социален и младежки център „Св. Константин” предлагаме три социални услуги,
насочени към младежи на възраст от 18 до 30 г. – Център за временно настаняване, преходно и
наблюдавано жилище, с общо близо 70 места, както и две социални услуги за деца, а именно –
Приют и Център за работа с деца на улицата (ЦРДУ). Основните целеви групи са деца и
младежи от улицата и от проблемни семейства, млади жени в тежко положение и безработни
от ромските малцинства. От началото на 2014 г. функционира и Център за настаняване от
семеен тип „Детска къща КОНКОРДИЯ”, в който се отглеждат 8 деца на възраст от 5 до 12 г.
Дейността обхваща и инициативи извън сградата на Социален и младежки център „Св.
Константин” – екип от социални работници редовно провежда мобилна работа на терен, при
която се обхождат околните ромски квартали, извършва се консултация на семейства по
различни битови и социални проблеми и се предоставя храна, дрехи и лекарства .
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:









Групови и индивидуални занимания с децата и младежите;
Разходки, екскурзии и честване на празници;
Организиране и активно участие в спортни занимания за различните възрастови групи;
Подпомагане на децата и младежите в изработването на картички, сувенири, апликации
във връзка с благотворителни мероприятия;
Съдействие при организирането на благотворителни изяви;
Иницииране на различни ателиета и активности, в зависимост от желанието, уменията и
способностите на всеки доброволец;
Развиване на социалните умения на децата и младежите;
Предаване на личен житейски опит посредством споделяне на история или дискусия на
различни теми за света и проблемите в обкръжаващата ни действителност.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
Професионален опит:
 Работа в социалната и педагогическата сфера е предимство; опит в сферата на спорта,
културата, изкуството и развлеченията;
Образование:
 Кандидатите с образование „Социални дейности“, „Педагогика“ и релеванти на тях са с
предимство;
Език/ езици:
 Желателно е (но не е задължително) владеенето на английски език, ако доброволецът
желае да извършва образователна дейност с потребителите, или да бъде в помощ на
чуждестранните доброволци;.
Компютърна грамотност:
 Няма конкретни изисквания (спрямо дейностите, в които би могъл да се включи
доброволецът)
 .
НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:




Възможност за работа със социално – педагогически екип;
Обучение на доброволните сътрудници при работа с потребителите;
Групова регулярна супервизия за всички доброволци.

КАНДИДАТСТВАНЕ:
За кандидатстването са необходими мотивационно писмо и автобиография.
Кандидатстването става на e-mail :simeona.marinova@concordia.bg , като кампанията за
набиране на доброволци е постоянна; както можете да кандидатствате и по време на форум
„Кариера с кауза“, а също и през сайта на TimeHeroes.
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