
Проект „Детски свят в цвят“                                                                                                                   Договор № БС -33.20-4 – 015 от 26.10.2021 г.Конкурсна процедура 33.20-2021Център за образователна интеграция                                            Детска градина  „Изворче“на децата и учениците от                                                                с. Кабиле, община „Тунджа“етническите малцинстваПроектът се изпълнява от Детска градина „Изворче“, с.Кабиле, община „Тунджа“, област Ямбол  сфинансовата подкрепа на Център за образователна интеграция на децата и учениците отетническите малцинства ( ЦОИДУЕМ )ул. „Панайот Хитов” №9,  8629, с.Кабиле, община „Тунджа“О Б Я В АВъв връзка с реализацията на Дейност 6 „Социално –комуникативноприобщаване на родители от етническите малцинства към образователната среда вдетската градина чрез подбор и назначаване на образователен медиатор в детскатаградина“ по проект „Детски свят в цвят“, Договор №БС-33.20-4-015 от 26.10.2021 г.,финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците отетническите малцинства (ЦОИДУЕМ, Конкурсна процедура 33.20-2021., Детскаградина „ Изворче“, с. Кабиле, община „Тунджа“, област Ямбол,  в качеството си набенефициер, О  Б  Я  В Я В  Апроцедура за кандидатстване, подбор и наемане на кандидати за длъжността „образователен медиатор”.Брой свободни работни места за обявената позиция:  1  работно място:Заетост на пълно работно време 8 часа на трудов договор за определен срок -  6месеца І.Кандидатите  трябва да отговарят на следните изисквания:A.  Основни изисквания- да са физически лица, дееспособни български граждани;- да имат завършено минимум основно образование;- да познават местните общности, включително местните етническималцинства, в община Тунджа, техните културни особености, език, традиции и т.н.;- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;-да не работят по основно трудово правоотношение при друг работодател,приложимо и се декларира от лицето на етап сключване на трудов договор попроекта;Б. Специфични изискванияЩе се счита за предимство:- да имат практически опит в работа с деца и семейства от етническитемалцинства или от изпълнение на сходни дейности по проекти, програми в областтана предучилищното и училищното образование, социалните услуги за деца исемейства, здравеопазването или социалното включване на деца/ученици исемейства в риск.- владеене на езика/ езиците на общносттаII. Необходими документи.Кандидатите за заемане на длъжността „образователен медиатор“ представятследните документи:- Заявление до директора на ДГ „Изворче“( Приложение 1), в което посочватмястото на работа, за което кандидатстват;- Документ за завършено образование (копие);



Проект „Детски свят в цвят“                                                                                                                   Договор № БС -33.20-4 – 015 от 26.10.2021 г.Конкурсна процедура 33.20-2021Център за образователна интеграция                                            Детска градина  „Изворче“на децата и учениците от                                                                с. Кабиле, община „Тунджа“етническите малцинстваПроектът се изпълнява от Детска градина „Изворче“, с.Кабиле, община „Тунджа“,област Ямбол  с финансовата подкрепа на Център за образователна интеграция надецата и учениците от етническите малцинства ( ЦОИДУЕМ )ул. „Панайот Хитов” №9,  8629, с.Кабиле, община „Тунджа“ 2- Декларация от кандидата, че не е осъждан до датата на подаване надокументите  за престъпление от общ характер (Приложение 2) ;- CV – по образец (Приложение 3).ІІІ.Начин на провеждане на подбора:Подборът за заемане на длъжността „образователен медиатор“ се провеждачрез допускане по документи и събеседване (интервю) с кандидатите; ІV. Място на работа:Детска градина „Изворче”, с.Кабиле, община „ Тунджа” и в допълнителни сградикъм детската градина на:- Целодневна детска група „Маргаритки“, с. Безмер, община „Тунджа“- част от ДГ„Изворче“, с. Кабиле;- Целодневна детска група „Пролет“, с. Дражево, община „Тунджа“- част от ДГ„Изворче“, с. Кабиле;- Целодневни детски групи с. Хаджидимитрово – част от ДГ „Изворче“, с.Кабиле; и на терен в селата Кабиле, Безмер, Дражево и ХаджидимитровоV. Характер на работата - кратко описание на длъжността.- идентифициране на деца от маргинализирани общности (включително роми),извън образователната система, насочване и съдействие за записване вобразователна институция;- превенция на риска от отпадане на деца от системата на предучилищното-работа с родителите, с разширеното семейство;- подкрепа в образователна среда за повишаване мотивацията на децата запостигане на по-добри образователни резултати и за участие в активности заразвитие на творчески и социални умения;- насърчаване на активното родителство чрез участие в живота на детскатаградина;- сътрудничество и съдействие за подготовката и провеждането на събития вдетската градина;- сътрудничество и работа в общността за социално-комуникативно приобщаванена родителите от етническите малцинства към предучилищното образованиеVІ. Срок и място на подаване на документитеДокументите за участие в подбора се подават лично, всеки работен ден от 8.00до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч., в Детска градина „Изворче“, с.Кабиле, Община„Тунджа“, област Ямбол, ул. „Панайот Хитов” № 1, в срок до 12.11.2021 г. вкл.Лица за контакти:Милена Пасковадиректор на Детска градина „Изворче“, с. Кабиле и ръководител проектмоб. тел. 0887 404537Добринка Ангеловатехнически сътрудник по проекта; тел. 046-684-225; моб.тел.0885-052-019




