
СОС ДЕТСКО СЕЛО СКОПЈЕ 

КОНКУРС ЗА СОС МАЈКА 
  

Доколку сакате да станете дел од нашето големо СОС семејство како силна и 
стабилна личност со љубов кон деца на кои им е потребна сигурност, нега и грижа 
и доколку ги сакате децата и сметате дека сите деца заслужуваат да бидат 
безгрижни и среќни, аплицирајте на нашиот конкурс за СОС мајка.  

СОС мајка е значајна личност во животот на децата кои останале без родители 
или родителска грижа.  

СОС мајка е личност која е подготвена да создаде семејство за децата кои 
останале без родители или родителска грижа.  

СОС мајка формира топол дом, во кое децата растат со љубов, почитување и 
сигурност.  

Доколку Вие со своите знаења и вештини можете да допринесете во оваа мисија, 
аплицирајте и станете СОС мајка. 

СОС мајката живее во: 

- Семејна куќа сопственост на СОС Детско село без надомест 

СОС мајката секојдневно: 

- Се грижи за најмногу 5 деца без родителска грижа 

Информации за работата можете да добиете и од интервјуто со Љубица 
Аврамовска, СОС мајка на линкот: https://zenskimagazin.mk/se-grizam-za-pet-deca-
kako-da-sme-biloshko-semejstvo-intervju-so-ljubica-avramovska-majka-od-sos-seloto- 

Се препoрачува СОС мајката да е: 

• На возраст од 40 до 53 год. 
• Со завршено средно образование 
• Со добра здравствена состојба 
• Со мотивација за грижа за деца  
• Не се осудувани и не им е одземено родителско право 

СОС мајка и СОС Детско село Скопје: 

• Склучуваат договор за работа на полно работно време на определено 
време 
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• Склучуваат договор за отстапување на семејна куќа без надомест и со 
покриени режиски трошоци, каде сос мајката би живеела со згрижените 
деца.  

• Соработуваат секојдневно за да се обезбеди континуирана подршка и 
советување за квалитетна грижа  

 

Како да се пријавите на конкурсот за СОС мајка? 

Доколку имате желба да станете СОС мајка, Ве молиме да за ја испратите 

Вашата кратка биографија - како би имале увид во Вашето досегашно работно  

искуство и  мотивациско писмо - во кое ќе ја опишете Вашата мотивација за СОС 

мајка  и испратете ја со назнака Конкурс за СОС мајка на: 

e-mail:kariera@sos.org.mk 

Адреса: СОС Детско Село Скопје 

ул. Финска бр 131, нас.Ченто 

1040 Скопје 
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