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Фондация „За Нашите Деца“
Социален работник
Име на свободната позиция

Град София
населено място

Платена
Платена/неплатена

Постоянна
Вид заетост - временна, постоянна

Понеделник-Петък 09:30 до 17:30
Продължителност на работното време

Работа на трудов договор
Стаж / работа на трудов договор / доброволчество

Кратко представяне на НПО:
Фондация „За Нашите Деца” предоставя професионални социални услуги за най-уязвимите
деца в ранна възраст чрез насърчаване на постоянните, сигурни и развиващи семейни
отношения като самостоятелна организация от 2007 г. Фокусирани сме върху: мобилизиране на
ресурсите на обществото за закрила на детето и спазване на правата му; развитие на политики
за деца; предотвратяване изоставянето на новородени и малки деца; ранна интервенция за
деца; алтернативна грижа за деца в риск от настаняване в институция. Фондацията е
специализирала в: създаване и управление на центрове за социални услуги; пилотиране на
иновации в социалните услуги; сътрудничество с корпоративния сектор в полза на деца в риск;
реализиране на проекти. С времето, освен да натрупа опит в сферата на социалните услуги за
деца и семейства, фондацията създаде успешни партньорства с местната власт, бизнеса,
медиите и гражданите, чрез които работи по промяна на обществените нагласи към поподкрепящи детските права и благосъстояние.
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
•
•
•
•
•
•
•
•

Предоставя услуги на деца и семейства, като спазва законодателството, касаещо
закрилата на децата, както и всяка друга нормативна база, която има отношение
към благополучието на децата и семействата.
Оценява нуждите на децата и техните семейства и дава предложение за ползване
на услуги, които ще подобрят положението на детето в семейната му среда.
Изготвя необходимата документация свързана с работа по случай.
Съблюдава и проследява всички заложени дейности по определените му случаи и
гарантира времевото изпълнение на плановете за услуги.
Участва в дейности и предоставя услуги за развитие на грижа в алтернативни
семейства за деца в риск.
Работи активно с общността и насочва родителите и децата към услугите на
центъра.
Участва в организираните обучения, методични дни и супервизии.
Открито споделя мнението и намеренията си; действията и поведението са
основани на ясни и споделени мотиви.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
Професионален опит:
• Предимство е опит в директна работа с деца в риск и техните семейства.
• Предимство е опит в работа с общности и различни целеви групи
• Предимство е опит в/или със системата за закрила на детето.
Образование:
• Висше образование - психология, социални дейности, социална педагогика,
педагогика.
Език/ езици:
• Английски език – работни ниво B1
Компютърна грамотност:
• Отлична компютърна грамотност.
Други:
•
•
•
•
•
•
•

Умения за ефективна устна и писмена комуникация;
Умения за подкрепа и овластяване на клиентите;
Умения за изграждане на доверителни отношения с клиентите;
Умения за работа в екип;
Проактивност;
Гъвкавост;
Лоялност.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
•
•
•
•
•
•

Интересна и предизвикателна работа;
Професионални обучения и тренинги;
Справедливо възнаграждение, спрямо постигнатите резултати;
Коректни Трудови отношения;
Възможности за професионално и личностно развитие;
Работа във високо мотивиран екип от професионалисти.

КАНДИДАТСТВАНЕ:



На форум Кариера с кауза – лично.
Автобиография и мотивационно писмо можете да изпратите на адрес:
hr@detebg.org.
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