
 
 
 
 
 

Топол дом и грижа за секое дете 

 
Стани СОС интервентен згрижувач! 

 

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 интервентен згрижувач. 

СОС интервентниот згрижувач е важна личност во животот на децата кои останале без 
родители или родителска грижа, личност која е подготвена да одговори веднаш на потребите 
на децата во ризик и да се грижи за нив.  

СОС згрижувачот осигурува топол дом во кој детето ќе чувствува сигурност, грижа и љубов.   

СОС интервентниот згрижувач е личност која е: 

- топла, насмеана, грижлива, чувствителна, комуникативна 
- енергична, самостојна, полна со разбирање 
- толерантна кон различности на децата  
- одговорна, чесна, правична  
- сака да учи, мотивирана и флексибилна 

СОС интервентниот згрижувач живее во: 

- СОС Детско Село Скопје на локација Ченто, во една од семејните куќи  

СОС интервентниот згрижувач секојдневно: 

- Го води домаќинството самостојно 
- Се грижи за интервентно згриженото дете/деца кои се на различна возраст, пол и 

вероисповед, применувајќи ги своето стручно знаење и вештини 
  

Опис на работата: 
 
СОС интервентниот згрижувач кој обезбедува грижа е: 

• Професионалец во грижа за деца, кој ќе згрижи дете без родители или родителска грижа; 
• На детето ќе му ја обезбеди потребната сигурност и  љубов, носител е на грижата и добива 

постојана професионална поддршка од обучен тим; 
• Одговорен е за почитување на политиките на организацијата СОС Детско село, ги следи 

стандардите за квалитет и се поистоветува со вредностите, визијата и мисијата на 
организацијата. 
  
СОС интервентниот згрижувач соработува во рамки на СОС Организационата единица за 
поддршка на згрижувачки семејства и со надлежните институции во системот на 
социјална заштита. 
  
 
Работни услови: 

• СОС интервентниот згрижувач добива финансиска надокнада од страна на СОС Детско Село 
Скопје согласно договор за работа 

• СОС Детско село овозможува станбен простор за СОС интервентниот згрижувач со кој 
склучува договор за закуп на куќа без надомест  

• СОС интервентниот згрижувач живее и води грижа за децата во рамките на СОС Детско село 
Скопје во населба Ченто 

• СОС интервентниот згрижувач добива дополнителна поддршка за адекватен развој на 
згрижените деца  
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• СОС интервентниот згрижувач има можност постојано да ги надградува  своите знаења и 
вештини преку обуки. 
  
 
 
Потребни квалификации: 

• Возраст од 30 до 55 год. (се смета за предност) 
• Завршено средно образование 
• Добра здравствена состојба 
• Спремност за за грижа за деца без родителска грижа и да живее во СОС Детско село Скопје. 
• Не осудуван/а 
• Има искуство во грижа за деца; 

  
 

Доколку Вие со своите знаења и вештини можете да допринесете во создавање на среќно 
растење на овие деца, аплицирајте и станете СОС интервентен згрижувач.  Испратете 
кратка биографија и мотивациско писмо - во кое ќе ја опишете Вашата мотивација за СОС 
интервентен згрижувач и испратете ја  најдоцна до  23.03.2021 на  kariera@sos.org.mk или на  

Адреса: СОС Детско Село Скопје 
ул. Финска бр 131, нас.Ченто 
1040 Скопје 

 
 
Повеќе информации за работата на СОС згрижувачите можете да најдете на нашата веб 
страна www.sos.org.mk и Facebook профил СОС Детско село (@detskoselomkd)  
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