
                                                                    

    

 

 ОБЩИНА ХИСАРЯ

 

Проект №BG05М9ОР001-2.002-0144-С001  

„Интегрирани услуги за независим живот” 

 

 

ОБЯВА 

Община Хисаря в качеството си на бенефициент по Проект№BG05М9ОР001-2.002-

0144-С001 „ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“, по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. в изпълнение на Дейност 

„Сформиране на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в 

общността или в домашна среда и функциониране на екип от експерти към него“ обявява 

прием на документи за: 

Длъжност Изисквания Отговорности 

Социален 

работник -

1 

Образование - магистър – 

социална педагогика, 

социални дейности;  

Специфични изисквания: 

Компютърна грамотност 

Microsoft Word, Microsoft 

Excel, Internet.; работа в екип 

Подпомага организирането на цялостната 

дейност на Центъра. Ще предоставя 

консултации от социален характер на 

потребителите, ще води и съхранява 

досиетата им, ще изготви индивидуалните 

планове за грижа на всеки един потребител 

съобразно неговите индивидуални 

потребности, ще участва при  изготвяне на 

индивидуалната оценка на потребностите 

на кандидат-потребителите в дома им и др.  

Психолог 

– 1 

Образование- бакалавър – 

психология;  

Специфични изисквания: 

Компютърна грамотност 

Microsoft Word, Microsoft 

Excel, Internet.; работа в екип 

Подпомага организирането на цялостната 

дейност на Центъра. предоставя 

психологическа подкрепа, психологически 

консултации, както и подкрепа при 

идентифициране на проблеми при 

кризисни състояния, конфликти, 

демотивация, загуба и прочие, ще участва 

при  изготвяне на индивидуалната оценка 

на потребностите на кандидат-

потребителите в дома им и др. 

Сътрудник 

социални 

дейности -

1 

Образование- бакалавър – 

социална педагогика, 

социални дейности;  

Специфични изисквания: 

Компютърна грамотност 

Microsoft Word, Microsoft 

Excel, Internet.; работа в екип 

Подпомага организирането на цялостната 

дейност на Центъра. Ще подготвя план-

графици за дейността на личните 

асистенти и на домашните помощници, ще 

следи за спазването на графиците;  ще 

участва при  изготвяне на индивидуалната 

оценка на потребностите на кандидат-

потребителите в дома им  и други 

организационни дейности, свързани с 

предоставянето на социалните услуги в 

домашна среда. 

Специалистите ще бъдат назначени да извършват дейностите по 4 (четири) часа 

дневно с цел активното им участие в организирането на дейностите на Центъра.  
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Място на работа -  Център за почасово предоставяне на услуги за социално 

включване в общността или в домашна среда, с. Старосел. 

Желаещите да кандидатстват за определените длъжности по Проект „Интегрирани 

услуги за независим живот“  подават Заявление №1 в деловодството на община Хисаря от 

17.02.2016г до 23.02.2016г. включително от 08.00ч. до 17,00ч. 

За повече информация тел.: 0337/ 62034, 62180 

  

Необходими документи за кандидатстване за : 

 Заявление (Приложение №1) 

 Документ за самоличност(копие) 

  Автобиография 

  Документ образование(копие); 

 документ, доказващ професионален опит минимум 1 година (служебна бележка от 

работодател/ трудова книжка/ др. за кандидатите за медицинска сестра ) 

 трудова книжка - копие (ако е трудово ангажиран)  

 пенсионно разпореждане (ако кандидатът е пенсионер) 

 

 

Кандидатите, отговарящи на изискванията по документи, ще бъдат уведомени за 

датата, часа и мястото на провеждането на интервюто.  

С одобрените кандидати за социалниен работник, психолог и сътрудник социални 

дейности, Кметът на общината сключва трудови договори считано от 01.03.2016г. до 

31.10.2017г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


