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ОБЯВЛЕНИЕ  

Във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ  по проект „Социално-икономическа интеграция  и мерки  за подобряване 
на достъпа до образование на уязвимите групи в община Септември“, по процедура 
BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. 
Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с регистрационен номер на 
договора по ОП РЧР BG05M9OP001-2.018-0011-C01 и Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж“ с регистрационен номер на договора по ОП НОИР 
BG05M9OP001-2.018-0011-2014BG05M2OP001-C01 ФОНДАЦИЯ „БЪДЕЩЕ“ 
обявява приема по документи на кандидати за заемане на длъжностите: 
 

I. По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 
1. Трудов медиатор – 3 /три/ работни места на пълен работен ден 
2. Здравен медиатор - 3 /три/ работни места на пълен работен ден 
3. Общностен медиатор - 2 /две/ работни места на пълен работен ден 

 
II. По Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 

1. Образователен медиатор – 5 /пет/ работни места на пълен работен ден 
 

Необходими документи: 

 Автобиография 
 Копие от диплома за завършено средно образование 
 Заявление – свободен текст 

Изисквания към кандидатите: 

 Завършено средно образование 
 Принадлежност към местна уязвима етническа общност 
 Познаване на здравните и социални проблеми на общността 
 Комуникативни умения 
 Компютърна грамотност (MS Word, Internet) 

Задължителни изисквания за заемане на длъжността: 

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл. 67,  във връзка с чл. 68, ал. 
1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда. 

Краен срок за подаване на документи: 31.05.2019 г. 16.00 часа. 
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Документите се подават на адреса на управление на Фондация „Бъдеще“ - гр. Ракитово п.к 
4640, ул.  "Вела Пеева"№ 53. 

Лице за контакти: Янко Асенов Кривонозов, тел.: 0876114476,  
ел. поща: future_rakitovo@abv.bg 

Провеждане на подбора (в рамките на един ден): 

Разглеждане на постъпилите документи от комисия. 

Дата, час и място на провеждане на подбора:  

31.05.2019 г. 17.00 часа. 

Кратко описание на длъжността „Трудов медиатор” 

 Работа с умения за обобщаване и анализиране на информацията, за проучване и 
обобщаване на различни практики, проблеми и алтернативни решения, 
комуникативност, умения за общуване, работа в екип; 

 При равни други условия, представители на групите в неравностойно положение на 
пазара на труда ще се назначават с предимство; 

 Подпомагане при попълване на различни документи; 
 Длъжността “трудов медиатор” ще обслужва търсещите работа лица (приоритетно 

групите в неравностойно положение на пазара на труда – безработни младежи, 
продължително безработни лица, безработни лица с трайни увреждания, безработни 
от ромската общност и др.); 

 Като приоритет в тяхната работа ще бъде работата с безработни от ромската общност. 

Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор” 

 ще предоставят здравни грижи и медицинско наблюдение  
 ще осъществяват социална работа и психологическа подкрепа, включително в 

домашна среда, на деца, бременни жени, хора с увреждания и хронични заболявания 
и зависимости 

 Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за 
получаване на достъп до здравни услуги; 

 Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби; 
 Работа с общопрактикуващи лекари и други здравни специалисти и институции за 

повишаване на имунизационния статус на децата; 
 Подпомагане при попълване на различни документи; 
 Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за 

повишаване на здравната култура. 
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 Работата им ще е съсредоточена с уязвими групи от с. Ковачево, с. Злокучене, с. 
Семчиново и гр. Ветрен  

 Организиране на ежемесечни лектории в неформална обстановка за различни групи 
ползватели - възрастни, младежи, родители, майки с малки деца, подрастващи. 

Кратко описание на длъжността „Общностен медиатор” 

 провеждат ежедневна работа с общността, базирана на общностни инструменти и 
социална медиация във всички населени места с компактно ромско население на 
община Септември. 

Кратко описание на длъжността „Образователен медиатор” 

 Работа със семейството; 
 Посредничество и подкрепа на връзката между семейството и детската 

градина/училището; 
 Подкрепа на детето в образователната среда и при участието му в други допълнителни 

дейности за обучение; 
 Социализация и възпитание  

 
 
Резултатите от подбора ще бъдат поставени на информационното табло на Община 
Септември и ще се публикуват на официалния уебсайт на Общината – 
www.septemvri.org  
 
 
 

  

 


