
                                                                    

    

 

Проект № BG05M9OP001-2.002-0248-С01 

 

„Създаване на Център за почасово  предоставяне на услуги за социално включване  в общността  

или в домашна среда  в Община Антон с цел гарантиране  на независим живот на хората  в 

невъзможност за самообслужване“  

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на  

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален 

фонд на Европейския съюз 

 

Проект: №BG05M9OP001-2.002-0248-C01: „Създаване на Център за почасово  предоставяне на услуги за социално включване  в общността  

или в домашна среда  в Община Антон с цел гарантиране  на независим живот на хората  в невъзможност за самообслужване“ се осъществява с 

финансовата подкрепа по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 година, съфинансирана от Европейския социален 

фонд на Европейския съюз по схема  BG05M9ОP001-2.002 «Независим живот». Страница 1 

ОБЯВА 

ОБЩИНА АНТОН 

КАТО БЕНИФИЦИЕНТ ПО   ПРОЕКТ: „СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО  ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА 

СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ  В ОБЩНОСТТА  ИЛИ В ДОМАШНА СРЕДА  В ОБЩИНА АНТОН С ЦЕЛ ГАРАНТИРАНЕ  НА 

НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ НА ХОРАТА  В НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ“ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА 

ПОДКРЕПА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020 ГОДИНА, 

СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО СХЕМА  BG05M9ОP001-2.002 

обявява свободна позиция за следната длъжност: 

1. Длъжност: Социален работник 

2. Брой свободно место: 1 брой 

3. Срок на сключване на договора – 18 месеца считано от датата на подписване на договора  

4. Място на работа: - 8 часов работен ден в Новосъздадения център за почасово  предоставяне на услуги за 

социално включване  в общността  или в домашна среда  в Община Антон с цел гарантиране  на независим живот на 

хората  в невъзможност за самообслужване. 

5. Изисквания за заемане на длъжността: 

6. ОБРАЗОВАНИЕ: Средно 

7. Специфични изисквания: Компютърна грамотност, Microsoft Word,  Microsoft Excel, Internet, работа в екип 

8. Ангажираност: 8 часов работен ден 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 

 Заявление за заемане на длъжността (по образец); 

 Документ за самоличност за справка; 

 Автобиография; 

 Документ за придобита образователна степен в професионална квалификация – копие и оригинал за справка, 

ако лицето притежава такава; 

 Служебна бележка от БТ; 

 Копие от сертификати за завършени обучителни курсове по сходни програми/ако притежава/ 

ДОКУМЕНТИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 08:00 ЧАСА ДО 17:00 ЧАСА  
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В СГРАДАТА НА ОБЩИНА АНТОН 


