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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 извършване на Супервизия на персонала, предоставящ 

социални услуги в 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 извършване на Супервизия на персонала, 

предоставящ социални услуги в Центъра за социални услуги в домашна среда в 

Община Венец 

- минимална образователно-квалификационна степен: висше образование, 

степен бакалавър; 

- специалност: в сферата на социалните дейности; 

2. Обхват на услугата: 

 Супервизията на персонала, предоставящ социални услуги в Център за социални 

услуги в домашна среда в Община Венец по проект „Право на достоен и независим 

живот” ще се извършва през целия период на предоставяне на социалните услуги, при 

заявена необходимост, като целят: 

- Подобряване организацията на работа; 

- Подобряване на работната атмосфера; 

- Нарастване на специфичните компетентности; 

- Превенция и развиване на способности за справяне с конфликтни ситуации; 

- Развиване на способността за съвместна работа. 

 Формат на супервизията: групова - провежда се в група от 8 до 10 лични 

асистенти/домашни помощници. 
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3. Документи за кандидатстване: 

 Заявление по образец; 

 Автобиография; 

 Копие от диплома за завършено образование; 

 

4. Вид на договора: граждански договор 

 

Срокът за подаване на заявления от кандидатите за извършване на Супервизия 

на персонала, предоставящ социални услуги в Центъра за социални услуги в домашна 

среда е от 8.00 ч.до 12.00 ч. и от 12.30 ч.до 16.30 ч. в периода от 14.12.2015 г. до 

18.12.2015 г. в стая №21 на община Венец. 

 

 

 

Лице за контакти: 

Фатме Сали 

Ръководител на проекта 

GSM - 0884500835 

 

 

 


