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“ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК” 

 

 

 

 

ОБЯВА 

  

ОБЩИНА ВРАЦА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА МЛАДЕЖКИ 

РАБОТНИЦИ 

  

по Проект: „За подобряване на благосъстоянието на децата и младежите в 

риск – изграждане на устойчив модел за интеграция и социално включване в 

община Враца“ 

Договор за безвъзмездна финансова помощ: Д03-6 / 27.01.2014 г. 

 

  

Описание на длъжността: 

Целта на длъжността „Младежки работник“ е да улеснява и подкрепя децата и 

младежите в риск на територията на община Враца в израстването им при 

преминаването им от зависимост към взаимозависимост, като и да насърчава 

личностното общественото им развитие, като им осигурява възможност за глас, 

влияние и място в техните общности и обществото.  

Младежкият работник има следните основни отговорности и преки задължения:  

−−−− да изгражда отношения с млади хора, които им дават възможност да 

осмислят преживяванията си, да планират и предприемат действия;  

−−−− да улеснява обучението и интеграцията на младите хора и тяхното личностно 

и социално развитие; 

−−−− да подпомага и предоставя възможност на младите хора да организират 

дейности, мероприятия и проекти и да поемат по-голяма отговорност за тях; 

−−−− да работи с млади хора в съответствие с основните ценности на младежката 

работа; 

−−−− да планира и управлява младежките дейности; 

−−−− да извършва оценка на потребностите на младите хора , както и планиране и 

предоставяне на програми, свързани с области като здравеопазването, спорта, 

образованието и други подобни; 

−−−− наставничество и подпомагане на хората да се насърчи социалното 

приобщаване; 

−−−− предприемане на административни задачи, проверка на информация и 

отговор на запитвания; 
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−−−− работа в сътрудничество с учебни заведения, социални служби и други 

институции за решаване на проблемите и насърчаване на възможностите за 

младите хора; 

−−−− работа с родители и обществени групи, за да спечели подкрепа за по-добро 

предоставяне и действа като застъпник за интересите на младите хора; 

−−−− определяне и следване на източници за финансиране на проекти за 

подобряване на услуги и / или ресурси, за младите хора; 

−−−− изготвяне на бизнес планове и апликационни форми, писане на доклади и 

изготвяне на официални презентации пред съответните институции; 

−−−− оказване на съдействие на младите хора в риск за получаване на социално-

правни консултации от компетентни лица по въпроси, отнасящи се до 

предоставянето на обществени услуги. 

 

 

Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: 

 

 Лицето следва да бъде на възраст от 18 до 29 ненавършени години към 

30.04.2016 г. включително; 

 

Лицето следва да притежава следната квалификация, компетентности и умения: 

- Висше образование  - завършена образователна степен бакалавър или 

магистър; 

- писмено и говоримо владеене на английски език; 

- базова компютърна грамотност (работа с текстообработващи програми, 

електронна поща, интернет); 

- Да не е осъждано. 
 

 

Специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: 

- добри комуникативни способности; 

- способност за работа самостоятелно и като част от екип; 

- непроява на дискриминация по етнически, расов, полов, религиозен и/или 

друг признак; 

- способност да се осигури надеждна поддръжка и взаимопомощ за младите 

хора; 

- при възможност - владеене на допълнителен език, което би подпомогнало 

работата със съответната етническа група; 

- при възможност – интереси в областта на културата, спорта, изкуствата; 

Опит в извършване на подобен вид дейност е предимство: 

- Участие като доброволец; 

- Участие в младежки и/или неправителствени организации; 

- Иницииране на младежки инициативи; 

- Участие в реализиране на проекти;  

Начин на извършване на подбора: 

Проверка на документите. 

Интервю. 

  



До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили  всички 

необходими документи или документите не изпълняват изискванията, посочени 

в обявата. 

  

Брой работни места, за които е обявен конкурса – 5 работни места. 

  

Документи за кандидатстване: 

Заявление по образец; 

Автобиография по образец; 

Декларация по образец; 

Копие на документ за самоличност; 

Копие на диплом за придобита образователно – квалификационна степен, 

съобразно изискванията; 

Копие на документ/и, удостоверяващ професионален опит (трудова, служебна 

или осигурителна книжка); 

Копие на сертификат/и и/или удостоверение/я за завършени курсове, които се 

отнасят към позицията, за която кандидатствате, доказващи придобити умения и 

натрупан опит;  

Копие на сертификат/и и/или удостоверение/я за владеене на английски език; 

Актуална снимка. 

  

Място за подаване на документи: 

Информационен център на Община Враца, ул. „Стефанаки Савов” №6, гр. Враца. 

Комплектът с документи трябва да бъде в запечатан плик. 

На плика трябва да е изписана следната информация: 

  

Проект: „За подобряване на благосъстоянието на децата и младежите в риск – 

изграждане на устойчив модел за интеграция и социално включване в община 

Враца“ 

ОБЩИНА ВРАЦА 

  

Име, адрес и телефон на кандидата 

  

за участие в конкурс за Младежки работник 

НЕ ОТВАРЯЙ! 

  

Краен срок за подаване на документи: 

До 16.00 часа на 4март 2014 г., включително. 

  

Място за провеждане на интервю с кандидатите 

Община Враца, ул. „Стефанаки Савов” №6, гр. Враца. 

  

Дата за провеждане на интервю с кандидатите 

Датата и часът за провеждане на интервю с допуснатите кандидати ще бъдат 

обявени на интернет страницата на Община Враца. 

  



Обявяване на резултатите 

Интернет страница на Община Враца. 

  


