
 

 

 

     
  

 

Фондација СОС „Дечија села Србија“ је невладина, хуманитарна организација посвећена добробити 
деце, јачању породица, побољшању услова у којима деца живе, као и њиховог окружења. У циљу  
реализације Пројекта хитне помоћи угроженој деци и породицама избеглицама у транзиту кроз 
Србију „Солидарност“, тражимо  
 

САВЕТНИЦА ЗА РАД СА ДЕЦОМ РАНОГ РАЗВОЈА 
у „Кутку за маме и бебе“ 

1 извршиоца за рад на локацији Дивљана, рад на одређено време на 3 месеца 

Кључне одговорности: 

 Организује активности са децом узраста од 0-6 година и организује активности за родитеље деце 

узраста од 0-6 година и пружа им савете како да стимулишу развој своје деце; 

 Идентификује потешкоће у развоју деце у раном развоју и упућује их стручном лицу/психологу у тиму у 

циљу превазилажења потешкоћа; 

 Учествује у изради и реализацији плана рада у складу саодговарајућим стандардима и процедурама; 

 Учествује у свакодневној реализацији пројектних активности, са посебном пажњом на мајке са бебама 

и на мајке које доје; 

 Стара се о информисање мајки о предностима дојења, о дојењу у кризним ситуацијама, опасностима 

од дизентерије за мајке са децом, утврђује да ли бебе / мајка треба да усмери на лекарски преглед за 

даљу подршку; 

 Пружа подршку избеглицама/мигрантима, мајкама, деци али и другим  члановима породице у 

обезбеђивању/преузимању материјалне подршке; 

 Помаже у координирању рада на пројектној локацији и у контактима са партнерима; 

 Креира и спроводи психо-социјалну подршку, саветовање, програме и радионице за родитеље, младе 

и децу те заједно са колегама у тиму, организује и води групне активности; 

 Подстиче стварање сигурне и пријатне атмосфере, поверења и разумевања у раду са децом, младима 

и родитељима; 

 Активно прати потребе и интересовања деце, младих и родитеља како би обезбедио разноликост 

структурираних активности у складу са узрастом, полом и способностима; 

 Омогућава да се мишљење деце, младих и родитеља узме у обзир при планирању, реализацији и 

евалуацији пројектних активности; 

 Стара се да су деца у „Кутку за маме и бебе“ заштићена од свих облика насиља, у скаладу са 

политикама и процедурама Фондације; 

 Права деце, људска права и заступање: у свом раду користи и поштује  принципе и терминологију 

дечијих права (укључујући поштовање права на приватност деце) и  координиранo и доследнo 

промовише циљеве заступања права деце, људска права уважавајући културу, традиционалне 

обрасце, обичаје и друге специфичности корисника помоћи; 

 

Квалификације и компетенције: 

 Висока  или виша стручна спрема у области психологије, педагогије, социјалног рада, спорта, уметности 
или сродних области; 

 Изражен осећај хуманости и културална сензитивност; 
 Одличне комуникацијске вештине; 
 Спремност за рад на другим пројектним локацијама; 
 Пожељно знање енглеског језика; 
 Знање рада на рачунару (MS Office); 

 Пожељна возачка дозвола Б категорије. 

CV доставити електронским путем на e-mail: karijera@sos-decijasela.rs  

најкасније до 17.07.2017. године 
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