
 

 
„Za više solidarnosti prema starijima - Klaster Kolubarskog okruga za uslugu pomoć u kući“ 

Projekat je finansiran od strane Evropske unije i sprovodi ga Caritas Valjevo u partnerstvu sa Zajedničkim centrom za socijalni rad Solidarnost za opštine Ljig, 
Lajkovac, Mionica i opštinama Mionica, Lajkovac i Ljig 

На основу Уговора закљученог између Делегације Европске уније у Србији и Caritasa Ваљево, у циљу реализације пројекта „За више 

солидарности према старијима - Кластер Колубарског округа за услугу помоћ у кући“ упућује се: 

 

Ј А В Н И   П О З И В 

за избор кандидата  за обуку за пружање услуге ,,Помоћи у кући са елементима базичне неге”  на територији  Општинa Лајковац, 

Мионица, Љиг. 

Кандидати за обуку за пружање услуге ,,Помоћи у кући са елементима базичне неге”  на територији наведених општина требало да 

испуњавају следеће критеријуме: 

1. Општи услови за пријем: 

• Да су радно способне пунолетне особе,  

• Да имају пребивалиште на територији наведених општина, 

• Минимум III степен стручне спреме, 

• Возачка дозвола Б категорије – активан возач, 

Предност ће имати кандидати који испуњавају следеће услове: 

• Припадност друштвено осетљивој групи, 

• Кандидати медицинске струке и друштвено-хуманистичких наука, 

2. Потребна документација:  

• Доказ о пребивалишту (фотокопија старе или очитана нова лична карта) 

• Доказ о стручној спреми (копија дипломе/сведочанства) 

 Копију возачке дозволе 

• Образац пријаве преузети са сајта:  www.caritas-valjevo.rs/prijava.doc 

3. Рок за подношење пријава је 10. април 2016.  Пријаве пристигле после овог рока неће бити разматране.  

Пријаве се подносе поштом на адресу Caritas Ваљево, Браће Величковић 44, 14000 Ваљево. На затворенoj  коверти обавезно навести 

следећи текст “Пријава за обуку за пружање услуге помоћи у кући са елементима базичне неге”. 

4. Процесом избора кандидата руководиће Тим за имплементацију пројекта „За више солидарности према старијима - Кластер 

Колубарског округа за услугу помоћ у кући“.  Након пријема пријава биће обављен интервју са кандидатима који уђу у ужи избор. 

5. Додатне информације о програму обуке можете добити слањем питања на емаил dusan@caritas-valjevo.rs,  

6. Коначна одлука о избору 18 кандидата који ће похађати обуку, биће донета у року од 20 дана од дана завршетка конкурса и 

резултати ће бити објављени на интернет сајту www.caritas-valjevo.rs.  

Полазници би требало да буду заинтересовани за рад у овој области, неге одраслих и старих лица и пружање помоћи у кући.  Да 

поседују осећај, смисао и стрпљење за рад са корисницима, одраслим и старим лицима. 

Програм развија знања, вештине и ставове сарадника у области заштите и подршке одраслима, старима и особама са 

инвалидитетом и обезбеђује подршку породици. 

 

Осмодневна обука за одабрана лица биће реализована у мају месецу 2016. године. 
 

Ваљево,  30.03.2016. 

 


