
   

Vrei să ajuți copiii și adulții care au fost abandonați de societate și de familiile lor? Asociația Love Light 
România caută un nou asistent social care să se alăture echipei noastre. Ne ajutăm beneficiarii să-și atingă 
întregul potențial și să aibă oportunitatea unui viitor sănătos, luminos și pozitiv. Nimeni nu merită să fie 
abandonat în viață.
Responsabilitățile dvs.:
• Menține evidența situației și acțiunilor beneficiarului.
• Monitorizarea acțiunilor planificate prin urmărire periodică.
• Menține operațiunile urmând politici și proceduri, participând la evaluările calității și raportând 
modificările necesare.
• Stabilirea unui curs de acțiune prin explorarea opțiunilor și stabilirea obiectivelor cu beneficiarii.
• Implementarea unui program de abilități de viață cu tineri adulți cu dizabilități instituționalizați.
• Legătura cu autoritățile locale și naționale.
• Căutați familii de persoane care au fost adoptate în alte țări.
80% din timpul dumneavoastră va fi petrecut lucrând la proiectele noastre cu tineri adulți instituționalizați 
cu dizabilități din Ighisu-nou 10% la proiectul nostru de educație pentru copiii romi (Jacodu. Mureș) și 10% la
proiectele noastre de sprijin HIV (Ighisu-nou)
Persoana ideala:
Vrem pe cineva care are:
• Diploma de licenta in domeniul asistentei sociale
• Cunostinte privind legislația din domeniul asistentei sociale
• Cunostinte MS Office - Word, Excel, Power Point, MS Outlook
• Experienta de lucru in echipa
• Cunoasterea limbii engleze
• Seriozitate
• Empatie
• Să aibă capacitatea de a gândi în afara cutiei.
• Abilitati de rezolvare a problemelor.
• Dorința de a progresa, de a învăța și de a crește la nivel personal.
• Trebuie să dorească să-i ajute pe alții să devină cea mai bună versiune a lor posibilă.

Asoication Love Light Romania ofera proiecte sociale in Romania de peste 20 de ani. În prezent avem un 
centru rezidențial pentru adulți instituționalizați cu dizabilități și un proiect de educație pentru copiii care 
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riscă să abandoneze școala și un proiect de sprijin HIV. În centrul nostru rezidențial le oferim rezidenților 
noștri oportunitatea de a învăța abilitățile de viață pe care nu le-au primit la o vârstă fragedă din cauza 
creșterii într-o instituție. Apoi îi ajutăm să trăiască o viață independentă în afara Sanctuarului sau pot trăi cu 
noi pentru totdeauna. Vom fi familia lor.
În programul nostru de educație oferim tuturor copiilor haine, materiale școlare și transport la și de la 
școală. Acest lucru îi ajută să meargă la școală. Apoi oferim și un program după școală în care vin la noi și 
primesc ajutor la teme sau cu orice altceva se chinuie la școală. Credem că modalitatea de a opri ciclurile de 
sărăcie în care se nasc acești copii este ajutându-i să obțină o educație și apoi un loc de muncă. Atunci copiii 
lor nu se vor naște în sărăcie

Dacă sunteți interesat să faceți parte din echipa noastră, vă rugăm să ne contactați prin următoarele moduri:
Tel/Whatsapp: 0762613593
E-mail: rob@lovelightromania.com
Și putem organiza un interviu.


