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Проект BG05М9ОР001-2.004-0021 „Равен шанс за всички деца в община Добричка „ със сключен Договор за  

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.004-0021-C01, финансиран по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейски социален фонд 

 

          Община Добричка в качеството си на бенефициент по проект „Равен шанс за 

всички деца в община Добричка”,  по процедура чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“, 

финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., 

съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,  

 

 

                                                          ОБЯВЯВА ПОДБОР  

 

 за набиране на персонал, за предоставяне на  социални услуги в „Общностен център“ 

с.Стефаново, по Проект „Равен шанс за всички деца в община Добричка“ за периода от 

12 месеца,  но не по - късно от 31.12.2021 г.за следните длъжности : 

1.Медицинска сестра на трудов договор, на непълно работно време, при работа по 

график, в услугите: „Предоставяне на психологическа подкрепа на бъдещи и 

настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения, семейно 

консултиране и подкрепа “ и „ Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция 

на здравето чрез подкрепа за осигуряване на здравна датска консултация и дейност 

по превенция на заболяванията“ по Проекта. 

Основни задължения  - Идентифицира потребителите и мотивира за участие в проектни 

дейности. Провежда групови и индивидуални консултации, вкл. чрез работа на терен и 

посещения по домовете, съвместно с педиатър. Предоставя квалифицирана медицинска 

грижа, съгласно индивидуалните потребности на всяко дете или потребител. Организира и 

провежда групови или индивидуални консултации и подкрепа на родители с бебета и деца 

на възраст от 0- 3 години на здравна тематика. Индивидуално и групово консултиране на 

деца от 3-7 години и техните родители. Насочва семействата към други услуги  по 

проекта. 

Изисквания за заемане на длъжността : 

Образователна степен – Образователна степен бакалавър/средно специално образование, 

професионално направление - Мед.сестра, акушерка, мед.фелдшер.  

Професионален опит -  най-малко 1 година в сферата на здравеопазването. 

2.Социален работник –3 бройки  на трудов договор, на пълно работно време, при работа 

по график,  8 часа дневно в услугите: „Предоставяне на психологическа подкрепа на 

бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения, 

семейно консултиране и подкрепа“ и „Ранна интервенция на уврежданията и 

индивидуална педагогическа подкрепа“  по Проекта  в т.ч.: 

Работа с родители на бебета и деца от 0-3 г. – 1 бр. соц.работник; 

Работа с родители на   деца от 3 до 7 г.възраст- 1 бр. соц.работник; 

Работа с родители  и  деца с увреждания от 0 до 7 г.възраст- 1 бр. соц.работник; 

Основни задължения.   

Изисквания за заемане на длъжността: 

Завършена образователна степен - Бакалавър/Магистър с професионално направление  -

социални дейности, социална педагогика, здравен или социален мениджмънт, социална 

работа с деца и семейства или друго направление със социална насоченост. 

Професионален опит –   1 година в областта на социалната и/или здравна дейност .  

Да познава нормативната уредба в областта на закрилата на детето, социално подпомагане 

социалните услуги и други нормативни документи  в социалната и здравна сфера.   



    
 

 

Проект BG05М9ОР001-2.004-0021 „Равен шанс за всички деца вв Община Добричка ” със сключен Договор 

за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.004-0021-C001, финансиран по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейски социален фонд 

 

3.Медиатор  

На 1 бр. на непълно работно време, при работа по график за  района на  с.Воднянци, с.Хитово 

с.Алцек или района на с.Овчарово, с.Божурово,с.Ломница община Добричка. 

На 1 бр. на пълно работно време, при работа на график за района на с.Стефаново, община 

Добричка 

 Основни задължения - провежда работа на терен, идентифицира случаи, установява 

първоначален контакт с представители на целевите групи, мотивира за редовно посещение на 

услугата. Посредничи в процеса на осигуряване на достъп до здравни, социални и 

образователни услуги на родители и деца от високо рискови общности. Разпространение на 

образователни и информационни материали чрез целевите групи и рискови общности. 

Съдействие за провеждане на информационни срещи за представяне и мотивиране на 

услугите. Участва в екипна работа със специалистите от Центъра. 

Изисквания за заемане на длъжността : 

Образователна степен – основно или средно образование ; 

Да познават местните уязвими общности в Община Добричка, техните културни 

особености , език и традиции; 

Да имат практически опит за работа с уязвими семейства; 

Постоянен или настоящ адрес в Община Добричка  и/или района на село Стефаново, 

с.Воднянци, с.Хитово, с.Алцек, с.Овчарово, с.Божурово, с.Ломница, се счита за 

предимство. 

Необходими документи за кандидатстване : 
1.Писмено заявление за участие по образец /Приложение 1/; 

2.Автобиография /Европейски формат/ Приложение 2 /; 

3.Копие от документ за  компютърна грамотност - ако е необходимо; 

4.Копие от документ за придобита образователна степен; 

5.Копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионален опит; 

6.Лична карта – за справка . 

Начин за провеждане на подбор : 

1.Първи етап за всички  длъжности – разглеждане и проверка на подадените документи за 

съответствие с обявените изисквания; 

2.Втори етап за допуснатите кандидатите: 

-  за социални работници – Провеждане на тест в областта на социалното законодателство. 

- за мед.сестра и медиатор ще се проведе интервю по часови график при  спазване на 

противоепидемичните мерки. 

Място и срок за подаване на документите: 

Документите се подават лично на следния адрес: с.Стефаново, община Добричка – 

„Общностен център“.    

За контакти: тел. 0876801722 – Ръководител на „Общностен център“ с.Стефаново, всеки 

ден от 8.00 ч. до 16.30 ч. 

Краен срок за подаване на документите – до 16.30 ч. на  21.01.2021 г./четвъртък/. 

Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени за графика на втория етап по подбора. 

За повече информация в интернет страницата на Община Добричка : www.dobrichka.bg 

На спечелилите кандидати ще бъде предложен срочен трудов договор за срока на 

проекта.  
 

 

http://www.dobrichka.bg/

