Община Кубрат
Проект № BG05M9OP001-2.040-0020-C01
„Домашни грижи за възрастни хора в Община Кубрат”

Във връзка с изпълнение на договор BG05M9OP001-2.040-0020-C01
Община Кубрат в качеството си на бенефициент проект № BG05M9OP001-2.0400020-C01 „Домашни грижи за възрастни хора в Община Кубрат”, финансиран от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

СЪОБЩАВА
От 11.07.2019 г. до 18.07.2019 г. вкл. ще се приемат заявление за ползване на интегрирани
здравно-социални услуги в домашна среда, до 2 часа на ден, от кандидат потребители.
Целевите групи, които попадат в обхвата на услугата „Патронажна грижа“ са:
- лица на възраст над 65 години с ограничения или в невъзможност за
самообслужване които не могат да организират самостоятелно бита си и ежедневните си
дейности;
- лица с увреждания с валидно експертно решение на ТЕЛК;
След извършване на оценка на потребностите, на одобрените лица ще бъдат
предоставяни почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги до 2 часа на ден
/ежедневно или периодично по график/, според потребностите.
Забележка: Патронажната грижа не е социална услуга личен асистент и по
проекта не се допуска дублиране на дейностите с ползваните услуги/дейности по
други програми и проекти.
Към заявлението се прилагат следните документи:
 документ за самоличност (за справка);
 декларация за информирано съгласие /по образец/
 документ за самоличност на законния представител - родител, настойник, попечител
(за справка);
 експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие); протокол на ЛКК, доказващ, че
кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие);
Място и срок за подаване на документи:
Документите за ползване на услугата „Патронажна грижа“ по проекта могат да се подават
всеки работен ден от 8:30 ч. до 17.00 ч. в стая № 8 в сградата на ОП”Социални услуги”,
гр.Кубрат ул.”Страцин” № 2 в срок до 18.07.2019 г. включително.
Комплект с документи за кандидатстване ще се получават в стая № 8 в сградата на
ОП „ Социални услуги” гр.Кубрат.
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От 11.07.2019 г. до 18.07.2019 г. вкл. ще се приемат заявления от кандидатите за
предоставяне на мобилна здравно-социална услуга :
1. ДОМАШЕН ПОМОЩНИК
БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 20
МЯСТО НА РАБОТА: Предоставяне на здравно-социалната услуга в домашна среда (в
дома на потребителите, кандидатствали по проекта по график)
ОБРАЗОВАНИЕ: Основно
ТРУДОВ СТАЖ: Няма изисквания
ДРУГИ: Работата, като ,,Личен асистент‘‘, ,,Социален асистент‘‘ и ,,Домашен
помощник‘‘ по проекти с европейско или национално финансиране, е предимство
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ: Да имат мотивация и нагласа за работа в
социалната сфера с лица с увреждания и възрастни хора по предоставяне на здравносоциални услуги. Един домашен помощник ще обслужва минимум 3 лица/потребители
на здравно-социални услуги.
ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: За определен срок, съгласно проекта – 12 месеца
РАБОТНО ВРЕМЕ: Непълно (4 ч.)
2. МЕДИЦИНСКИ РАБОТНИЦИ.
БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 2
МЯСТО НА РАБОТА: Предоставяне на здравно-социалната услуга в домашна среда (в
дома на потребителите, кандидатствали по проекта по график)
ОБРАЗОВАНИЕ: Средно, средно-специално, висше – бакалавър, магистър
СПЕЦИАЛНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ: Лица с придобита професионална
квалификация ,,Медицинска сестра'', ,Медицински фелдшер'', или ,,Акушерка''
ТРУДОВ СТАЖ: Стаж в сферата на предоставянето на здравни услуги минимум 1
година
ДРУГИ: Работата по проекти и дейности със сходен характер е предимство –
удостоверява се с приложен документ
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ: Работа на изнесена на терен, в домашни
условия,гъвкавост и умения за работа с възрастни хора и лица с увреждания; компютърна
грамотност; работа в екип
ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: За определен срок, съгласно проекта – 12 месеца
РАБОТНО ВРЕМЕ: Непълно (4 ч.)
3. ПСИХОЛОГ
БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 1
МЯСТО НА РАБОТА: Предоставяне на здравно-социалната услуга в домашна
среда (в дома на потребителите, кандидатствали по проекта)
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
ОБРАЗОВАНИЕ: Висше – бакалавър, магистър
СПЕЦИАЛНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ: Професионално направление
„Психология“ и сходни
ТРУДОВ СТАЖ: Работата като психолог е предимство; професионален опит
минимум 1 година
ДРУГИ: Работата по проекти и дейности със сходен характер е предимство –
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
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удостоверява се с приложен документ
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ: Работа на изнесена на терен, в домашни условия;
гъвкавост и умения за работа с възрастни хора и лица с увреждания; компютърна
грамотност – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet; работа в екип
РАБОТНО ВРЕМЕ: Непълно (2 ч.)
Към заявлението се прилагат следните документи:
 Документ за самоличност {за справка);
 Автобиография;
 Документи за придобитата образователна степен - съотносима за длъжността;
 Служебна бележка от месторабота {ако кандидатът работи);
 Служебна бележка от учебно заведение {ако кандидатът учи);
 Документ за завършено образование – копие;
 Копие на документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата /ако е
приложимо/;
 Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е
приложимо/.
Място и срок за подаване на документи:
Документите за предоставяне на услугата „Патронажна грижа“ по проекта могат да се
подават всеки работен ден от 8:30 ч. до 17.00 ч. в стая № 8 в сградата на ОП”Социални
услуги”, гр.Кубрат ул.”Страцин” № 2 в срок до 18.07.2019 г. включително.
Комплект с документи за кандидатстване ще се получават в стая № 8 в сградата на
ОП „ Социални услуги” гр.Кубрат.
Списък с одобрените кандидат-потребители и кандидати за предоставяне на интегрирани
здравно-социални услуги ще бъде обявен на видно място в сградата на ОП „Социални
услуги” гр.Кубрат.

От екипа за управление на проекта
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