Приватна установа
за згрижување на деца и младинци
без родители и родителска грижа
СОС Детско село Скопје

Приватната установа СОС Детско село Скопје која обезбедува топол дом и грижа за
деца и млади без родители и родителска грижа прави и превенција на деца и младинци од
губење на грижата на своите биолошки родители, огласува едно работно место на
определено време во Програмата за социјална превенција.
Во склоп на СОС програмата за превенција од запоставување на грижата за децата во
примарни/биолошки семејства, функционира Советодавен центар за родители и деца во
населбата Шуто Оризари, Скопје, каде за успешно реализирање на активностите потребен
ни е 1 Семеен советник на определено време:

СЕМЕЕН СОВЕТНИК (CASEWORKER)
Опис на работата:
Семејниот советник е одговорен за поддршка и водење на семејства во социјален ризик,
кон намалување или отстранување на ризиците со кои се соочуваат. Тој/таа е одговорен
за поддршка на децата кои се во ризик да ја загубат грижата од нивното биолошко
семејство, што вклучува директна работа со децата, давателите на грижа и заедницата со
цел независно и самостојно функционирање на семејството и интеграција во заедницата.
Клучни задачи:
•
•
•
•
•
•

Ги поддржува децата и нивните семејства кои треба да ги подобрат нивните
материјални, психо-социјални, здравствени и образовни состојби со цел создавање
на услови за независно и самостојно функционирање на семејството;
Го поддржува детскиот развој во семејства кои се во состојба од социјален ризик и
преку градење на капацитетите на родителите, го превенира запоставувањето или
заминувањето на децата од биолошка/примарна семејна средина;
Организира и спроведува индивидуални и групни советувања со родители, со цел
зајакнување на капацитетите за Одговорно родителство;
Води случаи на семејства во социјален ризик, применувајќи ги стандардите за
водење случај на СОС организацијата;
Го уредува, обезбедува и координира давањето на услуги на децата и
семејствата во силно партнерство со другите даватели на услуги и согласно
семејниот развоен план.
Ги имплементира политиките, стандардите и процедурите на СОС организацијата
со посебен осврт на политиката за заштита на децата;

Потребни квалификации:















Завршени студии од психологија или социјална работа
Искуство во работа со ранливи категории на деца и семејства (најмалку 3 години
професионално искуство)
Искуство и вештини во организирање и спроведување на работилници со деца и
родители
Познавање на законската регулатива за социјална заштита и семејство
Добро познавање на детските и човековите права
Способност за утврдување на потреби за советување
Вештини за работа во тим
Одлични комуникациски вештини и искуство во работа со партнери
Емпатија, отвореност и толеранција кон различности
Познавање на говорен и пишан англиски јазик
Компјутерски вештини (MS Office, Интернет)
Државјанин на Р. Македонија
Возраст над 30 години се смета за предност
Б категорија (се смета за предност)

Ниту едно дете не треба да расте само
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Работни услови:




Работа на определено време – 12 месеци со можност за продолжување
Работа од понеделник до петок од 08.00 до 16.00
Континуирани можности за професионален и личен развој

Ве молиме испратете професионална биографија и мотивациско писмо најдоцна до
16.09.2018 на e-mail: kariera@sos.org.mk.

Ниту едно дете не треба да расте само

