Socjoterapeuta / Socjoterapeutka
W Centrum Pomocy Dzieciom (CPD)
CPD to miejsce dla dzieci, które doznały przemocy, były wykorzystywane seksualnie,
dla tych będących w ostrym kryzysie, przejawiających zachowania samobójcze,
dla dzieci uczestniczących w procedurach prawnych. CPD to miejsce, gdzie
dziecko razem z rodzicami, opiekunami otrzymuje kompleksową pomoc, gdzie ma
zapewnioną interdyscyplinarną diagnozę i interwencję. W CPD jest pokój
przesłuchań, w którym dzieci mogą być przesłuchiwane przez sąd w przyjaznych,
bezpiecznych warunkach.
CEL STANOWISKA
Wspieranie rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci i młodzieży.
ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU
- Diagnozowanie i rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dzieci i młodzieży
- Opracowywanie programów zajęć socjoterapeutycznych
- Prowadzenie zajęć i warsztatów dostosowanych do problemów i potrzeb dzieci i
młodzieży,
- Wspomaganie młodzieży w pokonywaniu trudności i pomoc w znalezieniu
możliwych sposobów rozwiązań sytuacji trudnych
- Współpraca z rodzicami/ opiekunami prawnymi uczestników
- Współpraca z zespołem planującym oraz specjalistami procującymi w CPD
WYMAGANE KWALIFIKACJE
- ukończenie szkoleń lub studiów podyplomowych potwierdzających merytoryczne
przygotowanie i kwalifikacje niezbędne do prowadzenia zajęć
socjoterapeutycznych
- wykształcenie II stopnia kierunkowe (pedagogika, psychologia, praca socjalna i
pokrewne)
- udokumentowane minimum roczne doświadczenie na stanowisku
socjoterapeuty

Predyspozycje osobowościowe:
- wysoka kultura osobista i łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych
i międzyinstytucjonalnych;
- energia i odwaga w działaniu,
- kreatywność, twórczość, umiejętność generowania nieszablonowych,
pozbawionych stereotypowego podejścia rozwiązań;
- umiejętność dobrej współpracy zespołowej
- rzetelność, dyspozycyjność, terminowość i odpowiedzialność;
- samodzielność na poziomie organizowania pracy i wykonywania zadań;
- umiejętność analitycznego myślenia oraz samodzielnego poszukiwania
informacji i wyciągania wniosków;
OFERUJEMY:
- zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia, ok. 10 godzin w miesiącu
(z możliwością poszerzenia współpracy);
- możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia zawodowego w organizacji
pozarządowej;
- możliwość włączania się w kolejne projekty Stowarzyszenia;
- środowisko pracy, w którym ceniona jest samodzielność i kreatywność;
- udział w realizacji projektów, które mają sens i znaczenie dla ich uczestników.
Jak aplikować?
Jeśli jesteś zainteresowana / zainteresowany, wypełnij elektroniczny formularz
aplikacyjny pod adresem: https://forms.gle/vR6muJTn3FUBhj4z7
Jeśli będziemy zainteresowani podpisaniem z Tobą umowy, potrzebne będzie
także oświadczenie o niekaralności.
Formularz należy wypełnić do dnia 20.09.2020r.
Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 76 832 18 04 i drogą elektroniczną
pod adresem biuro@szansa.glogow.pl

