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ЈАВЕН ОГЛАС
Здружението за унапредување на условите за грижа на стари и
изнемогнати лица ’’Хуманост’’ како избран понудувач на услуги во рамки на
тековниот твининг проект на Европската Унија MK/07/IB/SO/05 на ден 17.01.2012
година објавува:
ЈАВЕН ОГЛАС за невработени лица заинтересирани да учествуваат на
бесплатна обука за негуватели за грижа на стари и немоќни лица.
Целта на обуката е стекнување на професионални вештини за грижа на стари лица и
нивно сертифицирање. Обуката се состои од теоретска, практична и обука на
работно место на следниве 6 теми:
1. Одржување на домот
2. Поддршка за извршување на секојдневните активности
3. Ергономски принципи
4. Заштита на старите лица
5. Психо-социјална поддршка
6. Задачи од медицински аспект
Обуката за негуватели за грижа на стари и немоќни лица ќе се одржува во период од
Февруари 2013 до Јуни 2013 година во Скопје. По завршување на модулите, ќе бидат
сертифицирани стекнатите вештини на учесниците.
За пријава за учество на обуката е потребно кандадатите да ги исполнуваат
следниве услови:
-да се полнолетни
-да се невработени
-да се со минимум основно образование
-да се психо-физички способни
-да имаат желба и волја за работа со стари лица
Дополнителен услов е избраните кандидати да потпишат лична изјава со која се
обврзуваат и согласуваат по завршување на обуката да работат во сервис за домашни
услови за грижа на стари лица кој ќе го раководи Здружението Хуманост.
За времетраењето на обуката (во период од 4 месеци), избраните учесници ќе
добиваат одреден финансиски надомест во висина од 60 евра или 3.690 МКД (бруто
износ) сметано според среден курс на еврото на НРБМ. Кандидатите кои ќе влезат во
потесен круг ќе бидат повикани на интервју кое ќе го врши стручен тим.
Заинтересираните лица за учество на обуката е потребно да пополнат и
потпишат пријава коjа е во прилог на овој документ и истата да ја испратат на e-mail:
contact@humanost.org.mk, или да ја испратат по пошта на следнава адреса:
Здружение Хуманост
Адреса: Бул. Јане Сандански бр. 3 а
1000 Скопје
Контакт телефон: 02/2455 277
Рокот за пријавување е до 30.01.2013 година до 14 часот.
ВАЖНО: Пристигнатите пријави по крајниот рок нема да бидат разгледувани

