
Център „Амалипе“ обявява конкурс за свободно работно 
място  
 

Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” - Велико Търново, 
обявява конкурс 

за длъжността „общностен модератор”.  
Място на работа: Център за развитие на общността (ЦРО) – гр. Стражица 
Работно време: пълен работен ден.  
Описание на работата: Работното място е разкрито по проект на ЦМЕДТ „Амалипе“. 
В рамките на проекта, на територията на цялата страна, Център „Амалипе” създаде 11 
центъра за развитие на ромската общност. Тези центрове насърчават развитието на 
местната ромска общност, преодоляването на традиционни практики и установяване на 
подкрепяща среда в рамките на маргинализираните и традиционни групи на ромската 
общност. Във всеки един от центровете работят общностни модератори.  
Общностният модератор в гр. Стражица ще работи за активизиране на местната ромска 
общност, за организиране на общностен мониторинг на здравните услуги, за 
повишаване на информираността на местната общност по ключови въпроси, 
включително по условията на труд и живот в Нидерландия и др. 
Изисквания за заемане на длъжността:  
• Средно/висше образование;  
• Лице от местната ромската общност;  
• Да владеете ромски и/или турски или румънски език – в зависимост от 
говоримия език в съответната ромска общност;  
• Лицето да е запознато с проблемите на местната общност  
• Да има желание да работи за развитието на ромската общност;  
• Да има определено влияние и контакти сред местната общност.  
Необходими документи за кандидатстване:  
1. Молба (свободен текст);  
2. Автобиография (CV);  
3. Копие от диплома за средно/висше образование (носете оригинала за 
справка в деня на интервюто);  
4. Други удостоверения и документи от завършени курсове и обучения;  
5. Кратко изложение на тема „Какви са проблемите на ромската общност в 
Стражица и по какъв начин могат да бъдат разрешени?” (до една 
страница).  
Документите за кандидатстване се подават на адрес: ЦМЕДТ „Амалипе”, гр. Стражица, 
ул. „Михал Друмев” 10  
Краен срок за кандидатстване: 31 март 2016 г.  
След като Вашите документи бъдат разгледани – до 3 април 2016 г., с Вас ще се свърже 
представител на Център „Амалипе. С кандидатите, отговарящи на всички изисквания, 
ще бъде проведено интервю.  
За повече информация: Ирена Илиянова Михайлова, модератор в Център 
за развитие на общността – Стражица, E:mail: cro_strajica@abv.bg или на 
тел. 0882705204. 
 


