Предоставяне на социални услуги
по процедура „Независим живот” в община Копривщица
BG05M9OP001-2.002-0067 – C001
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

ОБЯВА
Община Копривщица информира своите жители, че във връзка със.
стартирането проект “Предоставяне на социални услуги по процедура
„Независим живот” в община Копривщица, който
се осъществява с
финансовата подкрепа на Европейския съюз – чрез Европейския социален
фонд и национално съфинансиране по Процедура за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ “Независим живот”, приоритетна ос 2
„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване” на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020”, започва
прием на документи за:
-

кандидат-потребители на социалната услуга

кандидатите за работа на длъжност “Домашен помощник” , „Личен
асистент”, „Социален асистент”, специалист „Социални дейности”, „Здравен
специалист”, „Психолог” и „Рехабилитатор”
Заявления ще се приемат във всеки работен ден от 04.01.2016 г. до
15.01.2016 г. включително, от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 ч. в
деловодството на общината.
I. За кандидат-потребителите на социалната услуга в рамките на проекта
се изискват следните документи:
– заявление по образец, което можи да бъде получено на място.
Кандидатите имат възможност да впишат в заявлението и предпочитанията си
за работа с конкретен домашен помощник.
– документ за самоличност (за справка); за дете – удостоверение за
раждане (копие);
– документ за самоличност на законния представител – родител,
настойник, попечител (за справка) – в случай, че кандидатът е дете или е
поставен под пълно или частично запрещение;
– експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие); протокол на ЛКК,
актуална епикриза, етапна епикриза или друг медицински документ, доказващ,
че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие);
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– удостоверение за настойничество/попечителство (копие) – в случай, че
кандидатът е поставен под пълно или частично запрещение;
– заповед/съдебно решение за настаняване на дете в семейство на близки
или роднини или приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето
(копие) – в случай, че е приложимо.
II. За кандидатите за служители се изискват следните документи:
– Заявление по образец, което може да бъде получено на място.
– документ за самоличност (за справка);
– автобиография;
– документи за придобитата образователна степен;
– пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право
на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);
– копие от удостоверение за преминато обучение за предоставяне на
социални услуги по други програми или по друг ред.
декларации
След подаване и разглеждане на заявленията за кандидатстване за работа
по проекта, с допустимите кандидати ще бъде проведено събеседване и ще
бъде извършено оценяване и класиране.
За мястото на провеждане на събеседването ще бъдете уведомени
допълнително!

