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ОБЩИНА БОРОВО 

 

ОБЯВЛЕНИЕ 

№ 4 

Гр. Борово, 27.01.2020 г. 

 

 

Обявява се процедура за подбор на здравен медиатор 

На основание подписан Административен договор  за безвъзмездна финансова помощ № 

BG05M9OP001-2.018-0012-C01за осъществяването на проект: "Заедно за община Борово" , 

по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. 

Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, по оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“, който се реализира от бенефициент Община 

Борово и партньори Клуб „Отворено общество“ – Русе, Основно училище „Петко Рачев 

Славейков“, с. Обретеник, Основно училище „Христо Ботев“, с. Горно Абланово и 

Обединено детско заведение „Славейче“, гр. Борово  с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския 

съюз, обявявам подбор по документи на здравни медиатори: 

 

Необходими документи: 

- Автобиография 

- Мотивационно писмо 

- Копие от диплома за завършено средно образование 

- Заявление по образец 
 

Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Борово.Mожете да 

изтеглите документа и от интернет страницата на общината на адрес: 

http://www.borovo.org/ 
 

Изисквания към кандидатите: 

- Завършено средно образование  

- Принадлежност към местна уязвима етническа общност 

- Познаване на здравните и социални проблеми на общността 

http://www.borovo.org/
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- Владеене на езика на общността 

- Комуникативни умения 

- Компютърна грамотност (MS Word, Internet) 

 

Провеждане на подбора (в рамките на един ден): 

Разглеждане на постъпилите документи от комисия. 

Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи. 

 

Дата, час и място на провеждане на подбора:  

Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване. 

 

Краен срок за подаване на документи:27.02.2020г. 

Документите се подават в деловодството на Община Борово. 

 

Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор” 

- Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване 

на достъп до здравни услуги. 

- Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби, придружаване. 

- Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на 

имунизационния статус на децата. 

- Подпомагане при попълване на различни документи. 

- Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за 

повишаване на здравната култура. 
 

Информация за професията „здравен медиатор“ можете да намерите на www.zdravenmediator.net  

     

 

http://www.zdravenmediator.net/

