
                                                                                                                    

 

 

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 нарства, 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 Управител на „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 малолетни и непълнолетни бежанци и 

мигранти. Мерките ще бъдат съобразени и с принципите за защита интересите на децата. 

 

Отговорности 

• Управлява  резидентна услуга за деца в София, осигуряваща безопасна и сигурна 

среда на настанените; 

• Отговаря за оперативното стратегическо развитие на услугата;  

• Отговаря за целесъобразното разходване на материални и финансови ресурси; 

• Изгражда добри партньорски отношения с външни организации и държавни 

институции; 

• Ръководи екип от 5 социални работника; 

• Управлява и съхранява необходимата документация на услугата; 

• Отговаря за процеса и прилагането на Системата за осигуряване на качеството и  

мониторинг върху поверената социална услуга 

 

Изисквания  

1.Личностни изисквания  
• Проактивност; 

• Желание за личностно и професионално развитие; 

• Комуникативност; 

• Умения за самостоятелно взимане на решения; 
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• Умения за работа в динамична среда; 

• Внимание към детайлите; 

• Умения за организиране на работния процес; 

• Толерантност към различни култури; 

• Емпатийност и позитивна нагласа към деца с трудна житейска история; 

• Умение да работи в екип; 

• Ориентираност към постигане на обща цел 

 

2.Образование 

• Висше образование степен бакалавър – „Социални дейности“, 

„Психология“, „Здравен мениджмънт“, " Педагогика" 

• Опит в управлението на социална услуга – минимум 2 години; 

 

3.Професионални умения и опит: 

• Професионални знания и умения, свързани със ЗЗД; АКСУ; ЗСП и 

приложените правилници; 

• Основни познания по темата за бежанците и миграцията; 

• Компютърна грамотност (Word, Excel, PowerPoint); 

• Опит в управлението на проекти; 

• Умения в управлението на човешки ресурси; 

• Умения в управлението на финансови средства за проектна дейност; 

• Умения за междуличностно общуване и умения за поддържане на ефективни 

партньорски взаимоотношения. 

 

Начин на провеждане на конкурса: 
• Първи етап – подбор по документи 

• Втори етап – интервю 

Необходими документи за кандидатстване: 
• Автобиография 

• Мотивационно писмо 

• Препоръки 

 

Място и срок за подаване на документите: 
Документите за участие в конкурса може да изпращате на имейл: v.galabova@redcross.bg 

до 26 октомври 2022 г. 

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

0886 637 92 

Краен срок за подаване на документите: 26 октомври 2022 г.  

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

изискванията на ЗЗЛД 
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