PERFIL DEPARTAMENT TÈCNIC FEDERACIO SALUT MENTAL CATALUNYA:
Selecció de personal
La Federació Salut Mental Catalunya, cerca un/a co-responsable del servei Espai
Situa’t del Projecte Activa’t a Girona.
Enllaços al Projecte Activa’t:
Introducció al Projecte Activa't
Web del projecte Activa't
Funcions :
-

Oferir informació i assessorament a famílies i persones amb problemes de salut
mental.

-

Identificar, derivar i acompanyar a persones en les diferents etapes del circuit.

-

Derivar a serveis i recursos del territori.

-

Coordinar-se amb els recursos del territori (associacions, salut, serveis socials,…) per a
les derivacions correctes.

-

Fer seguiment i acompanyament a les persones que accedeixin al servei i la situació del
qual ho requereixi.

-

Donar suport a la dinamització de la xarxa associativa.

-

Promoure el manteniment o desenvolupament dels serveis d’ajuda mútua.

-

Participar als programes psicoeducatius a familiars i persones amb malaltia mental.

-

Identificar necessitats de formació/informació per a la creació d’eines (web, apps,
publicacions, guies,...).

-

Complir amb els requisits d’avaluació i seguiment del projecte.

-

Vetllar per l’actualització de la base de dades d’usuaris, respectant la LOPD.

-

Alimentar la base de dades de recursos de l’entitat.

Requisits :
Formació acadèmica:
Titulat/da Universitari/a amb diplomatura en Educació Social o Treball Social, o
Llicenciatura en Psicologia.
Formació específica:
-

Rehabilitació psicosocial.

-

Model d’Atenció Comunitària al Trastorn Mental Sever.
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-

Intervenció familiar.

-

Serveis d’informació, orientació i assessorament.

-

Apoderament.

-

Tràmits i gestions administratives en l’àmbit social i gestions administratives a l’àmbit
social i sanitari.

-

Inclusió Social.

-

Dinamització de grups.

Competències necessàries:








Habilitats de comunicació assertives
Capacitat de escolta activa
Sensibilitat interpersonal
Capacitat de planificació i organització de la feina
capacitat per al treball en equip
Automotivació.
Tolerància a l’estrès i als canvis.

Idiomes:
-

Català: nivell mitjà-alt

-

Castellà: nivell mitjà-alt

Altres Valoracions:
Es valorarà favorablement la residència o vinculació professional amb el territori en el que es
situa el lloc de treball.
Condicions contractuals :








Jornada : 20 hores
Contracte : Obra i servei
Categoria : Responsable del servei Espai Situa’t a territori
Sou brut anual : 15.180,06 €
Horari : De dilluns a divendres, algun dissabte pendent de definir.
Data incorporació : abril 2018
Àmbit territorial : Girona

Currículums fins : 18/03/2018
Enviar a : seleccio@salutmental.org
Persona responsable de Federació Salut Mental Catalunya :
Òscar Pérez Aguilera
Cap d’Administració i Finances
Mail : operez@federacio.salutmental.org
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