
                                                                                                                    

 

 

Проект: BGHOMEAFFAIRS-1.003.0004 „Бъдеще за децата: Предоставяне на комплексна 

социална подкрепа за непридружени деца мигранти и бежанци” 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на програма „Вътрешни работи“ на 

“Норвежкия финансов механизъм“2014-2021.  

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българския Червен кръст и при 

никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на 

Норвежкия финансов механизъм 

 
  

ОБЯВА 
 

Български Червен кръст е неправителствена организация с дългогодишен опит в 

областта на закрила на детето и резидентни грижи за деца и юноши, както и в работата с 

непридружени деца бежанци и мигранти на територията на Република България. Броят 

на тази крайно уязвима група нараства, като през последните години ¼ от 

регистрираните молби за международна закрила са именно от непридружени 

непълнолетни или малолетни. Въпреки тази тенденция, достъпът им до услуги и редица 

права е силно ограничен, като това е особено валидно за деца, които не са търсещи 

закрила и/или са с нерегулярен статут. 

Във връзка с изпълнението на проект „Бъдеще за децата: Предоставяне на комплексна 

социална подкрепа за непридружени деца мигранти и бежанци“, BGHOMEAFFAIRS-

1.003-0004, финансиран по програма „Вътрешни работи“ на Норвежкия финансов 

механизъм 2014-2021 и договор №812108-28/29.04.2022 г. между Столична община – 

район „Оборище“ и Министерство на вътрешните работи на Република България, 

Сдружение „Български Червен кръст“, в качеството си на партньор по проекта, 

Обявява конкурс за избор и назначаване на трудов договор на Социален работник в 

„Център за социални услуги за непридружени деца мигранти и бежанци“ 

Място на работа : гр. София, ул. „Цар Симеон” №78, ет. 2, ап. 2 

Основна цел на длъжността 

Осигуряването на безопасна и защитена среда за деца бежанци и мигранти.  

Отговорности 

• Предоставяне на качествени социални услуги на деца бежанци и миграни; 

• Работи основно по услуги, свързани с оценка и директна работа с деца бежанци и 

мигранти, като предоставя консултиране и подкрепа в административните 

дейности; 

• Участва в екип за оценка на индивидуалните нужди на всяко дете и в изготвянето 

на индивидуален план за развитие на детето; 

• Участва в работни срещи с различни професионалисти за планиране и 

преразглеждане работа по случаи, с които работи; 

• Планира, организира и отговаря за изготвянето на дневния режим и проследява 

спазването му от настанените в услугата лица; 

• Проследява за изпълнението на заложените дейности на бенифициентите; 

• Отговаря за спазването на процедурите, свързани с услугата (правилата за 

вътрешния ред и др. нормативни актове); 

• Отговаря за изграждането и поддържането на партньорска мрежа свързана със: 

здравни институции (записване на личен лекар, медицински заведения и др); 
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образователни институции (училища, университети и др.); местното районно 

управление; ДАБ и др.; 

• Участва в координационни срещи с други институции, пряко свързване с 

бъдещото развитие на случаите, на настанените в услугата ЦНСТ непълнолетни 

лица; 

•  Идентифицира признаци на уязвимост, касаещи психична травма, насилие, 

трафик при непридружените деца и съдейства за бързото им насочване към 

специализирани грижи и услуги; 

• Подпомага достъпа на непридружените деца бежанци и мигранти до здравни услуги.  
• Поддържа необходимата документация - досиета за всяко дете в центъра. 

 

Изисквания  

1.Личностни изисквания  
• Проактивност; 

• Нагласа за учене и развитие;  

• Желание за личностно и професионално развитие; 

• Комуникативност;  

• Умения за взимане на самостоятелни решения; 

• Умения за работа под напрежение; 

• Умения за работа в екип; 

• Ориентиран към постигане на резултати; 

• Позитивно отношение към деца, преживели трудности в собствените си семейства; 

• Толерантно отношение към различията в произхода, историята и етноса на децата 

2.Образование, умения, опит 

• Висше образование степен бакалавър – „Социални дейности“; „Социална 

педагогика“; „Педагогика“; „Психология“ и др. хуманитарни специалности  

•    Опит в социалната дейност – минимум 1 година 

• Професионални знания и умения, свързани със закрилата на детето, 

спрямо Българското законодателство (ЗЗУ; ЗЗД; АКСУ и прилежащи 

правилници по нормативните наредби на действащите в страната 

закони) 

• Опит в работата с лица между 14- 18 г възраст – препоръчителен 

• Основни познания по темата за бежанците и миграцията 

• Умения за вземане на решения и решаване на конфликти  

• Компютърна грамотност (Word, Excel, PowerPoint); 

• Език – Английски език – ниво В1 – препоръчително; 

 

Какво предлагаме: 

• Работа на смени; 

• Интересна и динамична работа; 

• Професионално развитие; 

• Обучения, свързани с професионалната квалификация; 
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Начин на провеждане на конкурса: 

• Първи етап – подбор по документи. 

• Втори етап – интервю 

Необходими документи за кандидатстване: 

• Автобиография 

• Мотивационно писмо 

 

Място и срок за подаване на документите: 

Документите за участие в конкурса може да изпращате на имейл: v.galabova@redcross.bg 

до 28 октомври 2022 г. 

Лице за контакти: Виолета Гълъбова, координатор проект, v.galabova@redcross.bg, тел. 

0886 637 92 

Краен срок за подаване на документите: 28 октомври 2022 г.  

 

 

 

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно 

изискванията на ЗЗЛД 
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