
Курс по част от професия
Социална работа с деца и семейства в риск

Придобиване на степен на професионална квалификация: Част от професия
Срок на обучение: 19 дни

Общ брой часове: 150 учебни часа
Форма на обучение: дневна

ИНВЕСТИРАМЕ В ХОРАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
И РЕГИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ

 9организиран транспорт
 9единадесет съвременно оборуд-
вани учебни зали
 9 конферентна зала с възможност 
за симултанен превод от няколко 
езика
 9библиотека с читателски места

 9 тенис на маса
 9билярд
 9дартс
 9баскетболна пло-
щадка
 9фитнес-зала и сауна

ЦЕНТЪРЪТ РАЗПОЛАГА С: 

 9 копирни, компютърни 
услуги и интернет
 9хотелска част с три 
корпуса
 9ресторант със сто места 
и бар
 9 тенис на корт 

За допълнителна информация:
ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И РЕГИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ

e-mail:  chrdri@chrdri.net, тел.:  +359 2 994 70 11

Професия – Сътрудник социални дейности 
Код: 762020

Специалност – Социална работа с деца и 
семейства в риск

Код: 7620201

  

ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

Обучението обхваща часове по обща професионална 
подготовка, в която са включени теми като здравословни 
и безопасни условия на труд, комуникативни умения, 
система за социално подпомагане в България и др. По 
специфичната професионална подготовка, курсистите 
ще се запознаят с теми като: подходи и методи в 
социалната работа за деца и семейства в риск, социална 
работа по случай, работа на социалния работник с деца 
и младежи в конфликт със закона и др. 



Поради противоепидемичните рестрикции, свързани с провеждане на присъствени обучения, за да се информирате за актуалните начални и крайни дати на курсовете за 2021г., 
моля свържете се с организатора на курса или следете сайта на ЦРЧРРИ!

КУРС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО СОЦИАЛНА РАБОТА С ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА В РИСК

НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ

Курсът се провежда в рамките на изпълнение на 
Националния план за действие по заетостта за 2021г. В него 
имат право да участват безработни лица, регистрирани 
в бюрата по труда в град София, консултирани и 
насочени от съответните служби по местоживеене. 

За участие може да се обърнете към Вашия трудов 
консултант!

Изискване за входящо минимално образователно ниво 
към кандидатите: 

Придобито право за явяване на държавни 
зрелостни изпити за завършване на средно 
образование или завършено средно образование.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПАЗАРА 
НА ТРУДА

Сътрудникът социални дейности може да работи в 
териториалните структури на Агенцията за социално 
подпомагане - регионални дирекции за социално 
подпомагане и дирекциите "Социално подпомагане", 
в различните видове социални услуги или в други 
форми на социално обслужване. Сътрудникът работи 
и в кабинет (канцелария), където приема клиентите, 
участва в провеждането на срещи и разговори и където 
се съхранява необходимата работна документация.  

ОБУЧЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА
Обучението се осъществява съгласно държавния об-

разователен стандарт за придобиване на квалификация 
по професията „Сътрудник социални дейности“, които 
определят професионалните комптенции, необходими за 
упражняване на професията. Курсът се провежда по пред-
варително утвърден от директора на Центъра график.

Центърът разполага с високо квалифицирани препода-
вали и напълно оборудвани учебни кабинети за провежда-
не на теоретичното и практическо обучение. За осъщест-
вяване на професионалната практика, ЦРЧРРИ осигурява 
условия в реална работна среда на всеки обучаем.

Методите на преподаване са съобразени с възрастовата 
група. 

ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА 
ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

За придобиване на квалификация по част от про-
фесия, курсът завършва с полагане на държа-
вен изпит по теория и практика на професията. 

Придобитата квалификация по част от професия 
се удостоверява със Удостоверение за професионал-
на квалификация, съгласно нормативните изисквания.

www.chrdri.net

/chrdri.kremikovci

http://www.chrdri.net
https://www.facebook.com/chrdri.kremikovci

