схема BG051PO001-5.2.07
“Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове
увреждания и самотно живеещи хора - дейности
„Социален асистент” и „Домашен помощник” – фаза 3
проект BG051PO001-5.2.07-0037-С-0001
“С грижа за хората за независим и достоен живот в община Добричка”

ОБЯВА
В качеството си на бенефициент по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG051PO001-5.2.07 “Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на
хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности
„Социален асистент” и „Домашен помощник” – фаза 3, стартира изпълнението
на Договор BG051PO001-5.2.07-0037-С-0001 “С грижа за хората за независим и
достоен живот в община Добричка”

В тази връзка община Добричка набира кандидати за
длъжностите „Домашен помощник” и „Социален
асистент”, както и потребители на тези услуги.
Кандидатите за домашни помощници и социални асистенти трябва да
представят следните документи: заявление по образец, автобиография, копие на
диплома за завършено образование, лична карта. Кандидатите трябва да
отговарят на следните изисквания: да са безработни лица; с минимум завършено
основно образование; да са психически здрави, без заболявания; да притежават
психическа нагласа и желание за работа с болни възрастни самотни хора, които
не могат да се грижат за себе си.
Потребителите желаещи да ползват услугата домашен помощник и социален
асистент трябва да отговарят на следните изисквания да са лица с увреждания
и/или самотни възрастни хора. При подаване на заявление е необходимо да се
представи лична карта, решение от ТЕЛК ако има такова и декларация за личния
доход.
Документи
се
подават
от
11.01.2011г.
до
31.01.2011г.
в
административната
сграда
на
община
Добричка,
гр.Добрич,
ул.Независимост №20 в стая 227 при Румяна Иванова – координатор по
проект
За повече информация:
Наташа Захариева – ръководител на проект
Тел. 058/601311; 058/600889 вътр. 231
Румяна Иванова – координатор по проект
Тел. 058/600537; 058/600889 вътр.227
Този документ е създаден с финансовата подкрепана Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Добричка и при
никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище
на Европейския съюз и Договарящия орган.
„Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
2007-2013, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз

