
         

Проектът се осъществява
Проект: №

„Образование

 

ФОНДАЦИЯ

            Във връзка с изпълнение

Фондация „Социални норми

„Образование и заетост - за бъдещето

процедура за предоставяне

„СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА

МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ

представяме следното: 

ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ЛИЦЕ
ДЕЙНОСТ „НАСЪРЧАВАНЕ

 

Минимални изисквания: висше

професионален опит от поне

 Характер на работата: Фасилитаторът

деца за подобряване на родителските

последствията от социалното

при подготовката за училище

мероприятия ще се споделят

координирани действия на 

обществени нагласи. Ще се

детето (режим, занимания, 

конфликти и други). Също 

предвид факта, че жените от

Ангажираността на „Фасилитатор

Начин на провеждане на подбора

1. Подбор по подадените

2. Интервю 
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Образование и заетост - за бъдещето на местната общност в Ботевград

 

ФОНДАЦИЯ „СОЦИАЛНИ НОРМИ” 

изпълнение на Договор на Община  Ботевград

норми” BG05M9OP001-2.018-0028-2014BG05M2OP001

за бъдещето на местната общност в Ботевград

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ

ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ 

 

НА ЛИЦЕ, КОЕТО ДА ЗАЕМЕ ПОЗИЦИЯ „ФАСИЛИТАТОР
НАСЪРЧАВАНЕ УЧАСТИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ

висше образование в хуманитарна област

поне 5 г. в социалната сфера 

Фасилитаторът ще има ангажименти в три мероприятия

родителските умения за грижа, прилагане на практики

социалното неглижиране и за повишаване компетенциите

училище, превенция за тяхното отпадане. По 

споделят добри практики и модели на работа

 семейството и общността за преодоляване

се очертаят  сферите на партньорство за 

, дискриминационни прояви, отношение 

 така ще бъдат дискутирани теми за равенството

от етническите малцинства са в необлагодетелствано

Фасилитатор” за всяко едно мероприятие е 21 часа

на подбора: 

подадените документи 

                                                         

социален фонд 
ОП НОИР  

Ботевград” 

Ботевград с НПО – партньор 

2014BG05M2OP001-C01 по проект 

Ботевград”  по ОП НОИР   по 

помощ BG05M9OP001-2.018 

УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ 

ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1 

ПОЗИЦИЯ „ФАСИЛИТАТОР” ПО  

РОДИТЕЛИТЕ” 

област, както и наличие на 

мероприятия с родители на 

практики за превенция на 

компетенциите им за подкрепа 

 време на провежданите 

работа с децата, базирани на 

преодоляване на дискриминационни 

 успешното развитие на 

 към успехи, проблеми, 

равенството между половете, 

необлагодетелствано положение.   

часа. 
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Необходими документи за участие

- попълнено заявление - по образец

- автобиография - по образец

- копие от диплом за завършена

- копие от документи за квалификации

длъжността за която се кандидатства

 

Документите по образец, както

Фондация „Социални норми

 

     Документите могат да се

пощенското клеймо трябва да

след изтичане на срока, посочен

конкурса, дори в случаите, в

срок, или забавянето се дължи

      Комисията извършва преглед

кандидати. 

     В списъка на допуснатите

започването и мястото на провеждането

кандидати се посочват основанията

кандидати не се уведомяват лично

Информация се публикува на

   

       Всяко кандидатствало за

оценката и класирането на

„Социални норми”  в срок

класиране. 
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документи за участие в процедурата по подбор: 

по образец. 

образец. 

завършена степен на образование. 

за квалификации, курсове, обучение и др. документ

кандидатства – ако е приложимо. 

образец както и допълнителна информация можете да

норми” – гр.Ботевград, ул.”Севаст Огнян” №4   

да се изпращат и по пощата с обратна разписка

трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок

срока, посочен в обявлението няма да бъдат допуснати

случаите, в които пощенско клеймо посочва дата

дължи на закъсняла доставка на куриерска служба

извършва преглед на документите и изготвя списък на допуснатите

допуснатите кандидати се посочва датата на събеседването

на провеждането му. В списъка на недопуснатите

посочват основанията за недопускането им. Допуснатите

уведомяват лично за датата, часа и мястото на провеждане

публикува на сайта на фондация „Социални норми”: www.socnormi.com

кандидатствало за работа лице има право да подаде възражение

класирането на Комисията за подбор на персонал   

срок не по-късно от 7 /седем/ дни от обявяване

                                                         

социален фонд 
ОП НОИР  

Ботевград” 

др. документ, съотносим за 

можете да получите от офиса на 

  

разписка или по куриер, като 

срок.  Документи, подадени 

бъдат допуснати до участие в 

дата, предхождаща крайния 

куриерска служба. 

списък на допуснатите до интервю 

на събеседването,  часът за 

недопуснатите до събеседване 

Допуснатите до събеседване  

провеждане на събеседването. 

www.socnormi.com 

възражение по резултата от 

персонал   в офиса на Фондация 

обявяване на списъците с 
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Място и срок за подаване на

     Подаването на заявлението

Фондация „Социални норми

 

 

 

 

 

                                  

се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален
№ BG05M9OP001-2.018-0028-2014BG05M2OP001-C01 по ОП НОИР

Образование и заетост - за бъдещето на местната общност в Ботевград

подаване на документите: 

ето и приложените документи към него се

норми” в периода 01.10.2019г. до 18.10.2019г.  

                                                         

социален фонд 
ОП НОИР  

Ботевград” 

него се извършва в офиса на 

  включително. 


