
 

 

 
 
 
 

У СОС Дечијем селу Краљево  –  мрежи СОС хранитељских породица ,  деца без 
родитељског старања  добијају нови дом и љубав ,  осећај  сигурности и припадности ,  
подршку за правилан развој свих потененцијала и припему за самосталан живот.  У 
том циљу тражимо СОС родитеље/хранитеље (укључујући брачне парове) и СОС тете ,  
спремне да живе и раде у оквиру СОС Дечијег села Краљево ,  и да, као хранитељи, 
брину о деци у својим породицама.    

 

    Фондација СОС Дечија села Србија 

 оглашава слободна радна места у СОС Дечијем селу Краљево за: 

                                                 

                                                   СОС  ТЕТЕ /ПОРОДИЧНЕ АСИСТЕНТЕ    

                              ССОО СС   тт ее тт аа //   пп оо рр оо дд ии чч нн ии   аа сс ии сс тт ее нн тт   јј ее ::   

  СОС-тета/породични асистент  је особа која помаже СОС родитељу/хранитељу 
у бризи о деци и свакодневним обавезама ;  

  Успоставља блиску везу са сваким дететом  и негује стабилан однос са децом у 
свакој СОС породицеи ,  

  Као важна фигура у животу деце пружа им потребну сигурност, љубав и 
стабилност .  

  Помаже и замењује СОС родитеља  /хранитеља   у свим  активностима везаним 
за развој деце  и директно брине о деци  

 
 

                    ССОО СС   тт ее тт аа //   пп оо рр оо дд ии чч нн ии   аа сс ии сс тт ее нн тт ::   

  
  треба  да има од 28 до 40  година (пожељно)  
  средњу школу  
  психофизички је здрав /а  
  држављанин  Србије  
 да испуњава услове за хранитеља. 

 
 
                     Обавезна је обукa и пробни рад.   
               Mолимо Вас да пошаљете Ваше писмо  у      
          којем наводите зашто бисте желели да  
          постанете СОС родитељ/хранитељ, заједно са 

  

бб ии оо гг рр аа фф ии јј оо мм   
у периоду  

                    од 06. до 30.  априла 2017. године 
           на адресу: 

                СОС Дечије село 
        Ул. Првомајска бр. 46-А 
        36000 Краљево 

          факсом: 

                 (036) 375 468 
          e-mail: 

        fondacija@sos-decijasela.rs. 
  
Детаљније информације можете добити на телефон  036/375452  или  036/375451 локал 110. 
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