Љубовта и грижата за децата се
приоритет и должност на
возрасните во секое општество.
Секое дете има право да ја добие
потребната грижа и заштита.
СОС Детско село Македонија, како организација која 15 години е посветена на унапредување на грижата за
децата без родители и родителска грижа во Република Македонија, интензивно работи на заштита на правата
и интересите на децата во ризик, како најранливи во секое општество и поддржува биолошки и згрижувачки
семејства со цел децата да добијат топол дом и родителска љубов и стекнат чувство на припадност и сигурност, го објавува следниов:

ПОВИК

за учество во ПРИДЕ обука за потенцијални згрижувачи
до сите заинтересирани лица кои би сакале да се вклучат во грижата и поддршката на децата без родителска грижа, за таа активност да стане нивна професионална определба, да се јават во СОС Детско
село Скопје и врз основа на потребните квалификации, да се пријават за учество во обука за потенцијални згрижувачи.

Потребните услови за вршење на згрижувачка работа, согласно законската регулатива се:





износ над правото на социјална парична помош);
возраст од 18 до 65 години;

подобност за згрижувач (мотиви, ставови и подготзавршено најмалку основно образование;
веност за вршење на згрижувачка функција);
добра здравствена состојба;

да не се осудувани.
пристојни станбено-материјални услови (соодветни
за нега и развој на дете, со приходи најмалку во

Заинтересираните, кои ги исполнуваат условите за згрижувач, да испратат биографија на selo@sos.org.mk или
да ја достават во просториите на СОС Детско село Скопје на ул. Финска бр.131, населба Ченто) најдоцна до
07.09.2017 година.
Кандидатите ќе посетуваат обука за потенцијални згрижувачи во периодот септември - октомври, организирана во просториите на СОС Детско село Скопје и потоа влегуваат во потесниот избор за згрижувач.
СОС Детско село Скопје поддржува згрижувачки семејства, каде што деца без родители и родителска грижа
добиваат топол дом и родителска љубов и стекнуваат чувство на припадност и сигурност.
Организацијата, како значаен субјект на полето на заштита на децата без родителска грижа, се залага за
висококвалитетна грижа за децата со единствена цел овие деца да имаат безбедно детство и да добијат
еднакви можности за правилен раст и развој како и децата кои живеат со своите биолошки родители.
За дополнителни информации контaкт лице е: Виолета Георгиевска на тел.: 071373306,
или е-маил адреса violeta.georgievska@sos.org.mk

