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Anunţ post Asistent social
Fundația Children Action România, cu sediul în sectorul 5, Prelungirea Ferentari nr. 115, angajează asistent
social, program de lucru full time.
Scurtă descriere a profilul şi a fişei de post
Cerințe:

 absolvent de studii superioare în domeniul asistenței sociale, empatie, putere de muncă, disponibilitatea
de a lucra în sectorul 5 ;

 deţinerea avizului de exercitare a profesiei de asistent social ;
Programe Departament Social:
 Subordonat responsabilului Departamentului Social, asistentul social vine în ajutorul beneficiarilor
programelor Kairos pentru a favoriza bunăstarea, dezvoltarea, inserția socială și autonomia acestora.
 Participarea la dezvoltarea programelor existente și crearea de noi proiecte în colaborare cu responsabilul
Departamentului Social.
 Participarea la elaborarea instrumentelor de monitorizare și de evaluare în vederea măsurării impactului
programelor Departamentului Social.
 Participarea la supervizările, dar și la cursurile/formările propuse de Kairos.
 Redactarea rapoartelor de activitate legate de intervențiile realizate pentru beneficiari.
Beneficiari:
 Identificarea, selecționarea și căutarea de beneficiari (mame, copii, familie, rețea).
 Informarea, orientarea și acompanierea beneficiarilor.
 Stabilirea și menținerea legăturilor cu beneficiarii.
 Realizarea de anchete sociale și desfășurarea de intervenții sociale individuale și de grup în cadrul
programelor Departamentului Social.
 Realizarea evaluării sociale a beneficiarilor.
 Încheierea, cu beneficiarii, de contracte de sprijin psiho-social realizate în colaborare cu terapeutul.
 Asigurarea menținerii resurselor existente și activarea de noi resurse (asigurări sociale, ajutoare financiare și
administrative, inserție profesională, etc.).
 Realizarea deconturilor financiare referitoare la beneficiari.
 Distribuirea de tichete sociale.
Colaborare internă:
 Lucrul în colaborare cu diferitele Departamente ale Kairos.
 Menținerea contactului regulat cu responsabilul Departamentului Social.
Colaborare externă/Networking:
 Lucrul cu rețeaua instituțională și asociativă în context clinic.
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Identificarea și selecționarea de noi parteneri (asociații, instituții, formatori, profesioniști, grupuri comunitare,
organisme de finanțare, autorități politice, etc.) care ar dori să colaboreze cu programele Departamentului
Social.
Stabilirea de legături cu noii parteneri și menținerea legăturilor cu partenerii existenți.
Participarea la acțiunile de sensibilizare cu privire la programele Kairos.

Altele:
 Efectuarea oricărei alte sarcini aferente postului de asistent social, atribuite de către responsabilul
Departamentului Social și de către Direcțiunea din Geneva.
 Respectarea regulilor, valorilor și procedurilor Kairos, dar și a indicațiilor date de către Direcțiunea din
Geneva.
Beneficiarii Fundației sunt familii care au copii mai mici de 3 ani.
Mai multe detalii despre programele desfășurate puteți găsi pe site-ul www.childrenactionromania.org și la
numărul de telefon 021 210 63 66.
Persoanele interesate pot trimite CV-ul însoțit de scrisoarea de motivație pe adresa
info@childrenactionromania.org până la data de 28 februarie 2018.
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