4. RAZPIS ZA
DELOVANJE V SKUPINI ZA NUDENJE PSIHOSOCIALNE POMOČI
socialno izključenim osebam v vsakdanjem življenju in prizadetim ob naravnih in drugih nesrečah

Zainteresirane vabimo, da obiščete spletno stran
http://www.rdecikrizljubljana.si
in prijave na razpis pošljete do 5. januarja 2020.
Dodatno se lahko o prostovoljskem delu in razpisu pozanimate na
01 62 07 291, 040 871 589 ali pišete na info@rdecikrizljubljana.si.

Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Ljubljana, Tržaška cesta 132, 1000 Ljubljana

Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Ljubljana
objavlja razpis za delovanje v skupini prostovoljcev za nudenje psihosocialne pomoči prebivalcem ob
nesrečah in ljudem, ki prejemajo humanitarno pomoč Rdečega križa in potrebujejo podporo pri reševanju
vsakdanjih stisk.
Skupina usposobljenih prostovoljcev je zadolžena za psihosocialno pomoč in osebno spremljanje ranljivih
skupin prebivalcev - prejemnikov materialne humanitarne pomoči, ki se soočajo s številnimi izzivi v
vsakdanjem življenju, ter v primeru nesreč, za psihosocialno pomoč udeleženim, njihovim sorodnikom in
očividcem. Gre za nudenje moralne opore s pogovorom, razumevanjem in poslušanjem.
Poleg tega je naloga članov skupine pomagati ljudem, da so za soočanje s situacijo okrepljeni s potrebnimi
informacijami in veščinami, jih povezati z ustreznimi drugimi organizacijami ipd.
Za lajšanje stiske prizadetih v nesrečah, člani ekipe nudijo tudi praktično humanitarno pomoč in preskrbo
z nujnimi življenjskimi potrebščinami.
Pred vključitvijo v skupino morate kandidati na RKS- OZLJ opraviti USPOSABLJANJE ZA NUDENJE LAIČNE
PSIHOSOCIALNE POMOČI PREBIVALCEM na območju RKS-OZ Ljubljana. Usposabljanje bo potekalo v
obsegu 145 ur, v obliki 30 srečanj (popoldnevi med tednom, 5 terminov v soboto in 1 vikend), od januarja
2020 do junija 2020. V času usposabljanja je predvidena tudi vključitev v programe RKS-OZLJ v obsegu vsaj
osmih ur.
Za kandidate je usposabljanje brezplačno.
Program RKS-OZLJ izvaja v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana.

Pogoji in postopek prijave
Pogoji za prijavo na razpis:
• minimalna starost 24 let,
• bivanje v Ljubljani ali v primestnih občinah (Škofljica, Dobrova-Polhov Gradec, Vodice, Dol pri
Ljubljani, Horjul, Ig, Medvode, Brezovica, Velike Lašče)
Pri prijavi na razpis bodo imeli prednost kandidati:
• z izkušnjami na področju reševanja in/ali dela z ljudmi,
• z izobrazbo s področja socialnega dela, psihoterapije, psihologije, družboslovja, ipd.
Priporočljivo je, da imate izkušnje in veselje do prostovoljskega dela na področju reševanja in/ali dela z
ljudmi.
Dobrodošli!
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