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АРЗ „Солидарност“
Стажант в рехабилитационната програма на АРЗ „Солидарност“
Име на свободната позиция

Гр.София
населено място

АРЗ „Солидарност“ обявява 10 места за стажанти до края на 2016г. Стажът е безплатен за
стажантите, които се ангажират с договор за доброволчество (2 дни седмично по 2 часа) за пет
месеца след приключване на стажа. Останалите, които желаят само да изкарат стаж към АРЗ
Солидарност заплащат такса в размер на 120лв.
Платена / неплатена

Временна
Вид заетост - временна, постоянна

Стажът е с продължителност три седмици, всеки работен ден от 9ч до 17ч
Продължителност на работното време

Стаж
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“

www.karieraskauza.eu
info@karieraskauza.eu

www.karieraskauza.eu
ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
Стажът преминава в три етапа:
 Първата седмица стажантът се запознава с литературата, необходима му за работа в
сферата на зависимостите и по-специално в модела на терапевтичната общност, както
и с различните процедури в терапевтичната програма;
 През втората седмица участието в стажа е през личния опит – стажантът влиза в
груповия процес в ролята на клиент като част от групата;
 В третата седмица стажантът е част от екипа, участва във воденето на групи като ководещ, когато това е допустимо, участва в клинични обсъждания и екипни съвещания.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
Професионален опит:


Не е задължително изискване, но всеки опит (стаж, работа, доброволчество) в
психологическата работа с хора е предимство;

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:



Придобиване на опит в работата със зависими клиенти, психодинамика на проблема
със зависимостта и рехабилитацията по модела на терапевтичната общност;
Сертификат за завършен стаж към АРЗ „Солидарност“.

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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