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Покана
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните при Община Силистра набира кандидати с необходимия
професионален опит и образователен ценз, които да бъдат включени в база
специалисти, декларирали съгласие при нужда да бъдат определяни за обществени
възпитатели по Закона за БППМН.
I Дейност на обществения възпитател
Дейността на обществените възпитатели е регламентирана с разпоредбите на чл.40-46
от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните. В основата на тази дейност е индивидуално-възпитателната работа с
малолетни и непълнолетни, извършили противообществени прояви; с непълнолетни,
извършили престъпления и освободени от наказателна отговорност по чл.61 от НК; с
малолетни и непълнолетни, поставени в неблагоприятни условия на живот, развитие и
възпитание; със защита правата на децата в криминогенен риск.
В зависимост от квалификацията си, общественият възпитател може: да дава
консултации по конкретни проблеми, включително в консултативен кабинет и други
помощни органи на МКБППМН; да провежда лекции, тренинги и дискусии по
проблемите на превенция на агресията, насилието, отпадане от училище, зависимостите
и др. При възлагане от секретаря на МКБППМН, обществените възпитатели съдействат
при изпълнението на възпитателните мерки по ЗБППМН, чл. 13, ал. 1, т. 3, т. 4, т. 9, т.
12. Обществените възпитатели може да участват в проверки, организирани от местните
комисии за БППМН във връзка със спазването на нормативни актове, касаещи
малолетните и непълнолетните; в проверки по конкретни поводи, включително и по
изпълнение на мерките по чл.13, ал.1, т. 6, т. 7 и т. 8.
Обществените възпитатели взаимодействат с родители, инспектори от детските
педагогически стаи, училищни ръководства, класни ръководители, педагогически
съветници, училищни психолози, социални работници,
II Изисквания към кандидатите за включване в база специалисти, които при
нужда да бъдат определяни за обществени възпитатели:
1. Минимално изискуеми квалификации: завършено висше образование по психология,
педагогика, социални дейности, право, социология, педагогика на девиантното
поведение или други специалности с педагогическа подготовка/правоспособност.
2. Опит и умения за работа с деца.
3. Професионална компетентност за:
- Психолого-педагогическите особености на детско-юношеската и зрялата
възраст;
- Спецификите на девиантното и делинквентното поведение, характеристиките на
личността (потребности, мотивация, чувства, емоции, емоционални дефицити и
интереси);

- Характеристиките на семейната система – ролята на членовете на семейството,
стиловете на възпитание, функциите на семейството, конфликтите в семейната
система;
- Същността и методите на работата на обществения възпитател;
- Осъществяване на консултативна дейност.
4. Професионални умения за:
- Провеждане на интервю;
- Проучване на потребностите, оценка на нуждите, дефиниране на актуален
проблем;
- Изработване на корекционно-възпитателен план;
- Мотивиране на детето и неговите родители за активно включване в
корекционно-възпитателния процес;
- Спазване на етичните принципи при работа с деца;
- Оказване на емоционална подкрепа;
- Решаване на спорове и конфликтни ситуации;
- Умения да разпознава и предотвратява потенциални поведенчески проблеми;
- Дискретност и пазене на професионална тайна;
- Работа с документация – изготвяне, анализ и обработка;
- В състояние е да надгражда и гъвкаво да процедира при подбора на
възпитателни въздействия, вземайки предвид различните етапи на физическо и
психическо развитие на маловръстните;
- Поощрява маловръстния да участва активно в собственото си обучение
(образование);
- Поощрява действия, които предполагат грижа, както за себе си, така и за
доброто на другите хора, включително и околната среда;
- Поощрява креативното, критичното (самокритично) мислене;
- Грижи се за подрастващите, които не владеят напълно български език.
5. Личностни качества, вярвания и ценности: принципност; толерантност; авторитет;
отговорност; добросъвестност; търпение; емпатия (съпричастност); дисциплина;
екипност; колегиалност. Да проявява уважение и зачитане правата на детето по
отношение на неговата етническа и религиозна принадлежност. Да се придържа към
принципа за гарантиране на най-добрия интерес на детето и защитата му от всякаква
форма на насилие и експлоатация.
6. Познаване на:
- Нормативната уредба (Закон за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните;
Закон за закрила на детето; Закон за
предучилищното и училищното образование; Закон за защита от домашно
насилие; Наказателен кодекс; Наказателно-процесуален кодекс; Конвенция на
ООН за правата на детето; Минимални стандартни правила на ООН за
правораздаване при непълнолетните; други закони и подзаконови нормативни
актове, имащи отношение към детската проблематика);
- Институциите и НПО, работещи с деца и техните семейства.
7. Кандидатите трябва да са в трудоспособна възраст (да не са придобили право на
пенсия за осигурителен стаж и възраст), да не са осъждани.
ІII. Необходими документи за кандидатстване:
- заявление до кмета на община Силистра (по образец Приложение 1);

-

копие на диплома/и за завършено висше образование;
автобиография;
поне една препоръка от работодател;
документ удостоверяващ психичното здраве на кандидата;
свидетелство за съдимост;
декларация за съгласие и поверителност (по образец Приложение 2);
документи за допълнителна квалификация (ако има такива).

IV Документите се подават в деловодството на Общинска администрация,
гр.Силистра, ул.”Симеон Велики” 33.
V Срокът за приемане на документи е 17 часа на 09.02.2018 г..
VI Подборът на кандидатите за включване в база специалисти, които при необходимост
да бъдат определяни за обществени възпитатели се провежда в два етапа:
1. Разглеждане на подадените документи от МКБППМН и обявяване на
допуснатите до следващия етап кандидати;
2. Събеседване с преминалите на втори етап кандидати и изготвяне на окончателна
база специалисти.
Настоящата покана не е обява за конкурс по смисъла на Закона за държавния служител
и Кодекса на труда. Между определените за обществени възпитатели лица и Община
Силистра не възниква трудово или служебно правоотношение. Възнаграждение се
изплаща за извършената от обществения възпитател конкретна възпитателна и
превантивна работа и е с максимален месечен брутен размер 240 лв. (Наредба №
2/07.07.1999 г. за материално стимулиране на обществените възпитатели, издадена от
председателя на ЦКБППМН към Министерския съвет, обн., ДВ, бр. 101/23.11.1999 г.,)

