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Descrierea organizaţiei SOS Satele Copiilor România 
Noi oferim o familie copiilor ajunşi în dificultate, îi ajutăm să-şi clădească singuri un viitor şi 

contribuim la dezvoltarea comunităţilor în care ei trăiesc. SOS Satele Copiilor s-a clădit pe baza 

unor convingeri şi atitudini fundamentale, ce reprezintă esenţa succesului nostru. În îndeplinirea 

misiunii noastre, următoarele valori durabile ne ghidează acţiunile, deciziile şi relaţiile: CURAJ, 

ANGAJAMENT, ÎNCREDERE, CREDIBILITATE. 

  

Descrierea postului: 

Asistentul social oferă servicii primare de asistenţă socială copiilor şi familiilor beneficiare, în 

vederea reunificării, prevenirii separării copiilor de familie şi depăşirii unor situaţii de dificultate 

identificate. 

 

Principalele responsabilităţi: 

 Realizează evaluarea socio-economică a familiilor beneficiare (anchetă socială); 

 Identifică nevoile reale ale familiei; propune servicii de intervenţie pentru copil şi familie; 

identifică resursele personale ale copilului şi familiei; 

 Identifică resursele comunităţii locale şi participă la dezvoltarea de proiecte de economie 

socială; 

 Consiliază familia beneficiară în scopul reunificării şi menţinerii unităţii şi funcţionalităţii 

acesteia; consiliază şi susţine copilul şi familia în vederea prevenirii neşcolarizării copiilor 

şi/sau prevenirii abandonului şcolar; consiliază familia în vederea accesării serviciilor sociale 

la care are dreptul; 

 Întocmeşte planul personalizat de consiliere pentru fiecare membru al familiei asistate şi 

monitorizează lunar progresul copiilor şi familiilor beneficiare; 

 Realizează şi implementează programul de activităţi şi întâlniri de grup pentru copii şi 

părinţi; 

 Se întâlneşte, periodic, cu ceilalţi membri ai echipei multidisciplinare şi interinstituţionale; 

 Face propuneri de închidere sau transfer al cazului către instituţii; 

 Asigură monitorizare postservicii pe o perioadă de 3 luni. 

 

Cerinţe: 
- Licenţiat în asistenţă socială 

- Cel puţin 3 ani experienţă relevantă în lucrul cu copii, tineri şi/sau familii vulnerabile 

- Empatie, simţ de răspundere 

- Curaj, sprijit inovativ, perseverenţă 

- Atitudine pozitiva şi orientare către rezolvarea de probleme 

- Bucurie de a lucra cu şi pentru copii şi familii în dificultate 

- Bună cunoaştere a drepturilor copilului si familiei; conştientizarea şi înţelegerea problemelor de 

dezvoltare socială, inclusiv probleme legate de educaţie pentru sănătate 

- Abilităţi dezvoltate de comunicare şi de lucru în reţea 

- Cunoştinţele legate de antreprenoriat reprezintă un avantaj 

- Permis de conducere categoria B (mobilitate) 

- Cunoştinţe operare PC (MS Office) 

- Limba engleză 

Oferta: Organizaţia oferă posibilitatea de a lucra într-o echipă unită, alături de colegi inimoşi şi 

dedicaţi unei idei generoase, în slujba copiilor şi familiilor în dificultate. Asigurăm un salariu 



adecvat postului şi profilului caritabil al organizaţiei, precum şi formare profesională. 

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV şi o scrisoare de motivaţie la adresa de e-mail 

claudia.stefanescu@sos-satelecopiilor.ro sau tania.duduta@sos-satelecopiilor.ro până la data de 10 

iulie 2016.  

Informaţii suplimentare la 021-668.00.88.  

Numai aplicanţii selectaţi vor fi contactaţi în vederea participării la un prim interviu! 
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