СОЦИАЛЕН ФОНД

2.1 Експерти за провеждане на въвеждащо обучение на Лични асистенти и Социални
асистенти - 1 бр.
Обучението ще включва теоретична и практическа част с акцент върху ролеви игри и
конкретни въпроси относно темата и начините на предоставяне на социалните услуги,
етични норми и други.
2.2 Експерти за провеждане на поддържащо обучение на Лични асистенти и
Социални асистенти- 2 бр.
Обучението ще включва теоретична и практическа част с акцент върху ролеви игри и
конкретни въпроси относно темата и начините на предоставяне на социалните услуги,
етични норми и други.
Методите на обучението са лекции, упражнения, ролеви игри,работа в група, презентации,
споделяне на опит.
Изисквания за обучаващата организация: Наличие на обучители с опит над 2 г. в
предоставяне на социални услуги, сходни на тези по проекта.Организацията следва да има
регистрация в АСП за предоставяне на една от услугите ЛА и СА
Часова ставка: до 10 лв. на обучаем на ден.
Дейност № 3: „Предоставяне на психологическа подкрепа,
супервизия на персонала предоставящ социални услуги"

консултиране

и

3.1 Предоставяне на психологическа подкрепа на персонала, предоставящ социалната
услуга; консултиране на персонала предоставящ социалната услуга
Експерт по социални дейност - 1 бр. за психо-социално консултиране с персонала индивидуална, с цел превенция на професионалното прегаряне, помощ за справяне в
кризисни моменти, подкрепа за напасване, превенция на конфликтите между помагащо
лице и потребител, методи на работа и др.
Изисквания .
- висше образование
- експертен опит минимум 2 години.
Часова ставка: до 13.88 лв.
3.2.Супервизия
Експерт социални дейности- 1 бр.- за
проследяване и проверяване на работата на
супервизирания, надграждане на неговите умения и знания, с оглед предоставянето на
качествена грижа на уязвимите групи и избягване на професионалното прегаряне.
Изисквания:
- висше образование
- експертен опит минимум 2 години.
- да има познания и/или образование по социален мениджмънт
- да притежава управленски опит в областта на социалната закрила/ социалните услуги
Часова ставка: до 18.30 лв.
Предложението следва да бъде направено по дейности, като офертата се поставя в
запечатен плик, на който се изписва: подател, адрес, името на проекта.
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Срок за подаване на офертатадо 25.01.2016 година включително,
Деловодството на СО район „Подуяне", ул. „Плакалница" № 51 , ет. 1
Настоящата покана е публикувана на интернет страница на Бенифициента в обособения
раздел, както следва: http://poduiane.info/startira-proekt-nezavisim-zhivot-v-poduyane

