
Удружење ПИРГОС, као пружалац услуге у оквиру пројекта „Развој услуга за децу са 
сметњама у развоју у источној Србији“ расписује    
 

К О Н К У Р С 
За 4 (четири) неговатеља/ица 

 
ОПШТУ УСЛОВИ: 
 

• Да се налази на евиденцији НСЗ,  
• Да поседује најмање III степен стручне спреме 
• Да лице није осуђивано за кривична дела из групе кривичних дела против брака и 

породице, против полне слободе и живота и тела. 
• Да лице није осуђивано за кривична дела против имовине Чл.203 до 223 КЗ РС 
• Да није лишено пословне способности и родитељског права. 
• Да лице није оболело од болести које може штетно деловати на кориснике  као што су 

ментални поремећаји, заразне болести. 
• Да има алтруистичну мотивацију, емпатију, осетљивост и капацитете за рад са децом са 

сметњама у развоју: старима, инвалидним лицима,  
• Задовољавајући степен толеранције, и висока морална својства личности / резултати  

дијагностичког интервјуа и психо тест/. 
• Изражена спремност за унапређење професионалних знања и јачање вештина за 

задовољавање потреба ове посебно вулнерабилне групе. 
 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ: 

• Искуство у раду са неком од ових група корисника. 
• Да поседује возачку дозволу „Б“ категорије  
• Да је и брачни друг кандидата незапослено лице 
• Да је самохрани родитељ са малолетном децом; 
• Да је корисник новчане социјалне помоћи 
• Да има у породици два или више ученика/студената на школовању  

Конкурс је отворен до 16.септембра 2011.године до 15:00 часова. 

Сви кандидати који су заинтересовани и исупуњавају услове конкурса, требају да на адресу Удружења 
ПИРГОС, Трг пиротских ослободилаца бб (на везном тракту) доставе: 
 

 Своју биографију 
 Копију дипломе 
 Уверење да налази на евиденцији НСЗ 
 Уверење да нису осуђивани за кривична дела из групе кривичних дела против брака и 
породице, против полне слободе и живота и тела.  

 Уверење да нису осуђивани за кривична дела против имовине Чл.203 до 223 КЗ РС 
 
Са свим пријављеним кандидатима ће бити обављен интервју и тест у просторијама Удружења 
ПИРГОС 19. Септембра 2011.године у 10:00 часова, након чега ће се изврши коначани 
одабир кандидата. Изабрани кандидати ће имати обавезу да похађају даљу обуку која је 
предвиђена пројектом.  

 
 

___________________ 
 


