СОС ДЕТСКО
СЕЛО
МАКЕДОНИЈА
СОС Детското село Македонија е здружение на граѓани кое претставува дел од големото
семејство на национални здруженија на меѓународната хуманитарна организација “СОС Детски
села Интернационал”. Здружението делува и работи на развојни програми од областа на
социјална заштита, социјална превенција и детски права.
СОС Детско село Македонија огласува слободно работно место на определено време од една
година со можност за продолжување на неопределено време:

СОВЕТНИК ЗА ПРОГРАМСКИ РАЗВОЈ
Опис на работата:
Советникот за програмски развој под водство на Директорот за развој на програми го поттикнува
развојот на програмите од областа на згрижување на деца и социјалната превенција согласно
Визијата, Мисијата и Вредностите, Брендот и одобрените стратегии, политики и планови на
организацијата и националното законодавство.
 Придонесува кон поставување и постигнување на стратешки цели во областа на
згрижување на деца и социјалната превенција и го следи и прегледува напредокот
кон постигнувањето на дадените цели;
 Советникот за програмски развој е одговорен за воведување и следење на
спроведувањето на стандардите за квалитет во областа на згрижувањето на деца и
социјалната превенција;
 Учествува во развивање на програми и проекти;
 Ги поддржува менаџерите на програми/проекти во процесот на планирање,
спроведување и следење на програмските интервенции во областа на згрижувањето на
деца и социјалната превенција;
 Го координира и поддржува спроведувањето на Политиката за заштита на деца од
злоупотреба во СОС Детско село Македонија;
 Го поддржува спроведувањето и следењето на стандардите кои се однесуваат на
вработување и развој на професионалци за детска грижа
Потребни квалификации:
 Завршено високо образование од психо-социјални и образовни науки (предност
психологија, педагогија, социјална работа и политика)
 Работно искуство од минимум 3 години во релевантни области на психо-социјалниобразовни програми или грижа за деца
 Работно искуство во управување со проекти, планирање, следење и евалуација
 Претходно искуство со граѓански организации
 Одлично познавање на англиски јазик
 Возачка дозвола Б категорија предност
 Вештини и знаење за работа со компјутерски апликации (Windows, MS Office).
Дополнителни критериуми (вештини):
 Мотивација за работа во средина со деца, млади и ранливи семејства како крајни
корисници;
 Добро познавање на стандардите, политиките и регулативата за алтернативно
згрижување на деца и млади, развојот во психо-социјалните области и социјалната
заштита;
 Добро познавање на стандарди, политики и практики за социјална превенција на деца и
млади во ризик од губење на родителската грижа;
 Познавање на човековите права и пристапите во развојот на програмите засновани на
човекови права;
 Напредно познавање на детските права;
 Добро познавање на професионална мрежа за психо-социјална поддршка и работа;
 Силни комуникациски вештини;
 Организациски и вештини за планирање;
 Способност да се справува во работа под притисок;
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Работни услови:



Работа на определено време во период од 1 година со можност за продолжување на
неопределено време;
Работно време од понеделник до петок од 08.00 до 16.00.

Ве молиме испратете професионална биографија и мотивациско писмо најдоцна до 01.02.2018
на e-mail: kariera@sos.org.mk
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