Община Самоков
Проект № BG05M9OP001-2.004-0033-C01
"Корпус за социални услуги за деца от 0 до 7 години от социално уязвими семейства”

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС
Община Самоков кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата
„Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната
готовност на децата за равен старт в училище”по Проект „Корпус за социални
услуги за деца от 0 до 7 години от социално уязвими семейства”, финансиран по схема
„Услуги за ранно детско развитие” на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2014-2020 за следните позиции:
Педагог – 1 бр.
Медиатор – 1 бр.
1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

1.1. Основни изисквания








ПЕДАГОГ:
да са физически лица;
да имат висше образование – завършена образователна степен
бакалавър/магистър с педагогическа правоспособност по предучилищна или
начална училищна педагогика;
да имат професионален опит не по-малък от 2 години по специалността;
да познават нормативната уредба в областта на предучилищното и началното
образование;
да притежават компютърна грамотност;
да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
да не са в конфликт на интереси.
МЕДИАТОР:








да са физически лица;
да имат завършено средно образование;
да познават местните уязвими общности в община Самоков, техните културни
особености, език, традиции и т.н.;
да притежават комуникативни умения и умения за работа в екип;
да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
да не са в конфликт на интереси.
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Ще се счита за предимство:






преминато допълнително обучение за работа в мултикултурна среда и с
двуезични деца;
да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в
изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства,
образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца
и семейства в риск;
да познават местните уязвими общности в община Самоков, техните културни
особености, език, традиции при отглеждане на децата;
да познават спецификата на педагогическата работа с различни уязвими групи –
деца от/на улицата, деца с поведенчески проблеми; деца, отпаднали/отпадащи
от училище; деца, живеещи във високо рискови общности и др.

Техническите задания за изпълнение
електронен адрес: www.samokov.bg
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2. Условия на поканата
Заинтересованите кандидати следва да подадат заявление за участие,
автобиография с подробно описание, документи, доказващи трудов стаж и
квалификация не по-късно от 17.30 ч. на 19.07.2017 г. включително на адрес: Гр.
Самоков , ул. „ Македония” № 34.

