
 

 

 

 

 

Топол дом и грижа за секое дете 

СОС Детското село 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 услуги од областа на социјална 
заштита, социјална превенција и детски права. 
 

СОС Детско село огласува слободно работно место на определено време од три години со 
можност за продолжување: 
 

СОВЕТНИК ЗА РАЗВОЈ   
 
Опис на работата: 
 

Советникот за развој, под водство на Директорот за развој на програми придонесува за 
поставувањето и постигнувањето на стратешките цели на националната асоцијација во 
областа на социјалната заштита и превенција и застапувањето. Со техничка стручност 
содржински ги поддржува менаџерите/лидерите во процесот на планирање, спроведување и 
следење на социјалните услуги од областа на социјалната заштита и превенција. 
 

 
➢ Советникот  е одговорен за воведување и следење на спроведувањето на стандардите 

за квалитет согласно законската регулатива и интернационалните стандарди  
➢ Учествува во развивање на социјални услуги и проектите; 
➢ Ги поддржува менаџерите на социјалните услуги/проекти во процесот на планирање, 

спроведување и следење на програмските интервенции  
➢ Активно придонесува кон спроведувањето на „Care Promise“ како глобална програмска 

политика на СОС Детски Села во практика, земајќи го предвид националното 
законодавство и контекстот; 

➢ Учествува во развојот на концепти и предлог програми/проекти (во тим за изработка на 
проекти/програми); 

➢ Развива стандарди и прирачници за работа од областа на социјалната заштита  
➢ Ги идентификува потребите за градење на капацитетите на вработените во 

организацијата во однос на детските права и застапувањето, особено, градење на 
внатрешните капацитети за застапување на „децата без родителска грижа или во 
ризик од губење на истата“ 

➢ Поддржува развој на агенда за застапување и спроведување на активности во оваа а 
исто така користи национални и меѓународни механизми за целите на лобирањето и 
застапувањето 

➢ Учествува во создавање на механизми и алатки за мониторинг и евалуација  
➢ Учествува во предлог политики и предлага иницијативи за поволно правно опкружување 

во интерес на целната група  
➢ Учествува во релевантни мрежи, форуми, платформи, кампањи, работни групи и во име  

на организацијата се залага за промоција и заштита на детските права, особено кај 
проблемите на децата во ризик од губење на грижата од семејствата, или децата кои 
немаат родителска 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-социјални-
образовни услуги или грижа за деца 

➢ Работно искуство во подготовка на  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). 
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Дополнителни критериуми (вештини): 

➢ Мотивација за работа во хуманитарна организација  
➢ Добро познавање на стандарди, политики и практики во социјалната заштита  
➢ Познавање на човековите права и пристапите во развојот на услугите засновани на 

човекови права; 
➢ Напредно познавање на детските права; 
➢ Добро познавање на професионална мрежа и партнерите во социјалната заштита; 
➢ Комуникациски вештини 
➢ Аналитички способности 
➢ Воспоставување на меѓучовечки односи  
➢ Менаџирање со конфликти 
➢ Способност да работи самостојно како и во тим 
➢ Способност за работа под временски притисок 
 

 
Работни услови: 
 

▪ Работа на определено време во период од 3 години со можност за продолжување; 
▪ Работно време од понеделник до петок од 08.00 до 16.00. 
 

 
Ве молиме испратете професионална биографија и мотивациско писмо најдоцна до 08.03.2020 
на e-mail: kariera@sos.org.mk 
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