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        ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.040 - 019 - С01 
„Социално включване на уязвими групи в 
община Ардино чрез патронажна грижа“ 

  
 

 

О Б Я В А 
 

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА АРДИНО, 
 
Поради недостатъчен брой подадени заявления за предоставяне 

на мобилни интегрирани здравно-социални услуги по проект 
BG05M9OP001-2.040 - 019 - С01 „Социално включване на уязвими 
групи в община Ардино чрез патронажна грижа“, който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от 
Европейския социален фонд на Европейския съюз по процедура за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – 
Компонент 2“, срокът за прием на заявления за работа се удължава до 
09.08.2019 г. 

Проектът има за цел да подобри качеството на живот и 
възможностите за социално включване на хората с увреждания и на 
възрастните хора, чрез предоставяне на здравно-социални услуги в 
домашна среда. 

Патронажната грижа ще се предоставя в периода 13.09.2019 - 
12.09.2020 г. и включва следните дейности: 

• Медицинска рехабилитация 
• Двигателна рехабилитация 
• Психологическа подкрепа 
 Социална подкрепа 
 Санитар 
 
За предоставяне на интегрираните здравно-социални услуги, 

община Ардино набира следните специалисти: 
 Здравни специалисти (мед. сестри, фелдшери, акушерки) - 8 

души; 

 Лекар - 1; 

 Рехабилитатор - 1; 

 Психолог - 1; 

 Лаборант - 1; 

 Социален работник - 1; 

 Санитари - 4 души; 

 Шофьор - 1. 
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Кандидатите за предоставяне на натронажната грижа подават 
следните документи: 

 Заявление (по образец); 

 Документ за самоличност (за справка);  

 Автобиография (европейски образец);  

 Копие от диплома за завършено образование, съответстващо на 

позицията, за която кандидатства;  

 Медицинско свидетелство;  

 Свидетелство за съдимост;  

 Декларация за обработка на лични данни (по образец); 

 Копие от удостоверение и/или сертификат за завършени 

обучителни курсове по сходни програми/проекти за социални услуги 

(важи за кандидатите за позицията „санитар“). 

 С кандидатите за работа по предоставяне на мобилни 

интегрирани здравно-социални услуги ще бъде проведено 

интервю/беседа, като преди това се следи дали всеки кандидат е 

представил пълния комплект от изискуеми документи.  

Списъците с одобрените кандидати за работа ще бъдат изнесени 

на информационното табло на община Ардино и публикувани на сайта 

на общината www.ardino.bg 

Заинтересованите кандидати могат да подадат документите в 
указания срок в деловодството на Общинска администрация - Ардино 
на адрес: гр. Ардино, ул. „Бели брези“ № 31, всеки работен ден от 8:00 
до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа. 

Комплект с документите по образец може да намерите в 
деловодството или в сайта на общината. 
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