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ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА 
"ПСИХОЛОГ"

ПО ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ 
"Комплексни услуги за достоен и независим живот - Район "Аспарухово", гр. Варна 

ПО ПРОЦЕДУРА №BG05M90P001-2.002 „Независим живот"

1. Обща информация за длъжността:
Администрация - Район "Аспарухово" - Община Варна 
Длъжност - Социален работник, код 2635-6003 (по НКПД 2011 г.)

2. Място на длъжността в организацията:
Център за предоставяне на социални услуги и здравни услуги 
гр. Варна, ул. "Народни будители" № 5

3. Основна цел на длъжността:
Изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
"Комплексни услуги за достоен и независим живот - Район "Аспарухово",№ 
BG05M90P001-2.00-0007-C001, с финансиране от Европейския социален фонд в 
частта на дейност осигуряване на достъп до интегрирани услуги в домашна 
среда и в Центъра, според специфичните потребности на лицата-потребители, в 
рамките на шест часов работен ден.
Конкретна цел - психологическа подкрепа за изграждане на модел на обективно 
и емоционално устойчиво професионално поведение на специалистите в центъра 
и на личните асистенти.

4. Област на дейност - психологическа подкрепа в рамките на изпълнение на 
договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Комплексни услуги за 
достоен и независим живот - Район "Аспарухово",№ BG05M90P001-2.00-0007-C001, 
с финансиране от Европейския социален фонд;

оказва помощ на специалистите и личните асистенти за мотивиране и отдаване 
на работата, което да осигури добро качество на предлаганите комплексни 
услуги;
спазва принципа на поверителност на лични данни, станали му известни в хода 
на работата.

5. Преки задължения на лицето, предоставящо услугат:
психологическа подкрепа, консултиране и супервизия, насочена към личните 
асистенти и специалистите в Центъра за предоставяне на комплексни услуги, 
която се изразява в консултиране при трудни и специфични ситуации; 
подкрепа и посредничество при разрешаване на конфликти; 
екипно, групово и индивидуално консултиране, супервизия и психологическа 
подкрепа за подпомагане развитието и отношенията на работното място;
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екипното консултиране е с цел снемане на напрежението в трудни работни 
ситуации, създаване на пространство за изява и преработка на чувства, 
гарантиране и подобряване на качеството на работа, профилактика на 
взаимооотношенията в екипа, ориентиране на професионалните действия към 
целите и към по-голяма степен на удовлетвореност;
групово консултиране, което да послужи за подкрепа, обмен на познания, 
гледни точки и професионален опит;
индивидуално консултиране, целящо да даде възможност на личните 
асистенти и специалистите в Центъра да прегледат своята работа, да изяснят 
ролите и очакванията си във връзка със задълженията си, индивидуалното 
консултиране да бъде насочено към конкретно лице и конфиденциално, като 
ще се осигурява при необходимост по заявка на специалиста или по преценка 
на доставчика на комплексни социални и здравни услуги; 
организиране и провеждане на сесии за психологическа подкрепа, 
консултиране и супервизия, на които да се обсъждат теми, проблеми и 
въпроси, които се отнасят и служат за:

❖  практика на работата по случаите - справяне с индивидуални 
затруднения и проблемни ситуации, вземане на решения и планиране, 
колебания, несигурност и нужда от сверяване с експерт на собствените 
оценки и мнения;

❖  проследяване и стимулиране на напредъка и професионалното 
развитие.

- разработване на тестове и водене на беседи;
- изработване на социалния и психологическия статус на потребителите в 
сътрудничество със специалистите от Центъра.

6. Възлагане, планиране и отчитане на работата:
Лицето е подчинено на Ръководителя на проекта. В дейността си се води от 
потребностите на целевата група с единствена цел - подобряване качеството им на 
живот.

7. Отговорности, свързани с организацията на работата на лицето, 
предоставящо услугата:

носи отговорност за качествено изпълнение на поетите задължения;
отговаря за психологическото състояние на специалистите от Центъра, личните
асистенти и потребителите.

8. Вземане на решения:
Взема решения съобразно състоянието, нуждите и исканията на потребитвля, 
насоките, давани от ръководителя на проекта и от служителите в Центъра за 
предоставяне на комплексни услуги, както и съобразно утвърдената нормативна 
уредба по проекта.

9. Контакти:
Със законния представител и/или потребителя; с личния лекар на потребителя при 
необходимост във връзка със здравословното му състояние, с екипа по проекта и с 
екипа на Центъра, със социални, здравни, културни, образователни институции, 
други съобразно нуждите на потребителя.

№BG05M90P001-2.002 „Независим живот'



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ 
СОЦИАЛЕН ФОНД

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 
Проект № BG05M90P001-2.002-0007 

„Комплексни услуги за достоен и независим живот”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", 
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

BG05M90P001-2.002-0007-C001

РАЗВИТИЕ НА 
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

10. Изисквания за заемане на длъжността:
Образование - виеше бакалвър/магистър;
Специалнот - "Психолог"'

- Допълнителна квалификация като специализации, владеене на MicrosoftOffice, 
Internet, чуждоезиково обучение са предимство.

11. Необходими компетентности:
• О с н о в н и  у м е н и я :

комуникация при осъществяване на дейностите; 
прецизност на изпълнението;
оказване на помощ за преодоляване на трудности; 
емоционално стимулиране на потребителя; 
устно изразяване;
издръжливост на напрегната работа и стрес.

• Л и ч н о с т н и  ка ч е ст в а :
комуникативност;
отговорност;
самодисциплина;
самоконтрол;
позитивно мислене в трудна ситуация;
търпение и упоритост;
обноски;
поддържане на добър вид.

Съгласувана от:
Ръководител на проект...............  ........... /Иван Василев/

Разработена от:
Сътрудник на екип... ................... /Сабрие Кадир/

Долуподписаният/ата.............................................................................................
......, ЕГН ................................... , декларирам, че съм запознат/а с длъжностната
характеристика и съм получил/а копие от нея за длъжността, която ще заемам.

Дата.................... 2016 г. Подпис:..........................
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