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О Б Я В А 

 
  В изпълнение на ПРОЕКТ „ПРАВО НА ДОСТОЕН И НЕЗАВИСИМ 

ЖИВОТ” с рег.№ BG05M9OP001-2.002-0048-C001– Община Венец обявява прием на 

заявления от кандидати за социален работник на Център за социални услуги в домашна 

среда в Община Венец. 

 

Проектът се изпълнява по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-2.002 “Независим живот” на Оперативна програма 

“Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. 

Основната цел на проекта е подобряване качеството на живот и на достъпа до 

услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и 

здравни, на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване с 

цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността.  

1. Изисквания към кандидатите за социален работник в Центъра за социални 

услуги в домашна среда в Община Венец 

 Умения за работа в екип; 

 Компютърна грамотност; 

 Висше образование – специалност “Социален работник”, “Социални дейности”, 

“Социална педагогика” и други с хуманитарен профил 

 

2. Информация за длъжността: 

 Подпомага дейността на Центъра за социални услуги в домашна среда; 

 Изработва и актуализира индивидуалните планове на потребителите; 

 Извършва ежемесечен вътрешен контрол по предварително одобрен график в 

дома на потребителите;  

 Попълва формуляри за посещения от извършения вътрешен контрол; 

 Води личните досиета на личните асистенти/домашните помощници и 

потребителите; 

 Създава дневник на потребителя, в който описва съответствието на извършените 

дейности с индивидуалния план на потребителя и следи за правилното му 

водене; 
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 Изпълнява и други задачи възложени от Управителя на Центъра за социални 

услуги в домашна среда в Община Венец; 

 

3. Документи за кандидатстване: 

 Заявление по образец; 

 Автобиография; 

 Копие от диплома за завършено образование; 

 

Срокът за подаване на заявления от кадидатите за социален работник на Центъра 

за социални услуги в домашна среда е 10 работни дни от 09.11.2015 г. до 20.11.2015 г. 

в заседателната зала на Община Венец. 

 

Интервю с кандидатите подали заявление ще се проведе на 08.12.2015 г. от 9.00 

часа в заседателната зала на Община Венец. 

 

 

Лице за контакти: 

Фатме Сали 

Ръководител на пректа 

GSM - 0884500835 

 

 

 


