ОБЯВА
Във връзка с реализацията на Дейност „Предоставяне на информация с цел подобряване на
достъпа до социални и здравни услуги на жителите в неравностойно положение в 4 големи села
в Сливенска Община – с. Тополчане, с.Сотиря, с. Самуилово и с. Ж.Войвода “ по Оперативна
програма „ОПРЧР “, Проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община
Сливен“, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция
на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование“ – Компонент
1, Договор Регистрационен номер по ОПРЧР №BG05M9OP001-2.018-0039-C01 и
регистрационен номер по ОПНОИР №BG05M9OP001-2.018-0039-2014BG05M20P001-C01,
Фондация „Здравето на ромите“, в качеството си на партньор на община Сливен
ОБЯВЯВА
Процедура за подбор на кандидати за следната позиция: „Здравен медиатор“ – 4 /четири/
позиции.
Кратко описание на основните функции на позицията „Здравен медиатор“
- Организира и провежда разпространяването и предоставянето на достъпен език на събраната
информация за наличните здравни и социални услуги сред общността на Община Сливен ,с
фокус върху 4 големи села – Тополчане, Самуилово, Ж.Войвода и Сотиря.
- Съдействие при попълване на заявления и други декларативни документи от ползвателите на
услугите.
- Попълване на консултационни и информационни протоколи.
ИЗИСКВАНИЯ:
1. Образование: Средно образование. / висшето образование е предимство/
2. Способност за работа в екип;
3. Компютърна грамотност;
4. Минимум 1 г. опит в работата сред сегрегирани ромски общности;
5. Опит в съдействие и осъществяване на социологичски проучвания сред общности в
неравностойно положение, с фокус – ромите;
6. Владеенето на ромски език е предимство;
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7.Трудов стаж и като трудов и /или образователен медиатор е предимство;
8.Удостоверение за успешно преминато обучение за здравен медиатор и /или членство в
НМЗМ.
Кандидатите следва да са психически здрави и да не са осъждани за умишлено престъпление от
общ характер.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. Заявление до Фондация „Здравето на ромите“ – гр. Сливен , кв. „Надежда“ , ул.
„Перущица“№ 6;
2. Актуална автобиография;
3. Мотивационно писмо;
4. Декларация за обработка на личните данни на кандидата / по образец / попълва се при
подаване на документите;
5. Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено
престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред да от
правото да заема длъжността за която кандидатства / по образец/- попълва се при подаване на
документите;
6. Копие от диплом за завършено средно образование;
7.Копие от сертификати /удостоверения/ за придобита допълнителна квалификация, ако
притежават такива.
8. Копие от трудова книжка или други релевантни документи.
Продължителност на ангажираността – 2 месеца. Договор: Граждански договор.
Място за подаване на документи: гр. Сливен, кв. „Надежда“, ул. “Перущица“ № 6- „Майчин
център“.
Лице за контакт: Атанас Димитров. Моб. телефон: 0876257933
ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПОДАВАТ ЛИЧНО НА ПОСОЧЕНИЯ АДРЕС ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН
от 12,00 до 13 .00 ч. и от 17,00 до 18 .00 ч.
Начална дата за кандидатстване: от 12,00 ч. на 30август 2019 г.
Краен срок за кандидатстване: до 17,00 часа на 5 септември 2019 г.
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