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BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ.
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Проекта се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж” , съфинансирани от Европейския социален фонд

ОБЯВА
Във връзка с реализацията на проект "Нови възможности и нови хоризонти за уязвимите
граждани на община Завет“ финансиран с договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ № BG05M9OP001-2.018-0043-C01/12.03.2019 г. по процедура
BG05M9ОP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи.
Интегрирани мерки за подобряване достъпа дo образование“ – Компонент 1по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския социален фонд,
община Завет набира лица за участие в предвидените по проекта дейности по ОП РЧР:
Дейност 1- Активиране на икономически неактивни лица
 Активиране на икономически неактивни лица, които не учат, не работят или не са
регистрирани като търсещи работа в дирекция „Бюро по труда”
 Предвидени са 3 информационни кампании в най-големите населени места;
 Организиране на трудова борса/ТБ/ съвместно с Агенцията по заетостта,с цел
представяне на работодателите от община Завет и региона и подпомагане на лицата от
целевата група в трудова им реализация и да бъде улеснено информирането им за
свободните работни места;
Дейността ще стартира от месец ноември 2019 год.
Дейност 2- Психологическо подпомагане
 Дейността е насочена към мотивиране на целевата група за придобиване на умения за
активно поведение на пазара на труда и стимулиране за включване в професионално
обучение и/или обучение по ключова компетентност и заетост;
 Лицата от целевата група ще бъдат включени в различни тренинг-обучения за развитие
на умения за общуване и работа в група, помагане на лицето да осъзнае индивидуалните
си способности и ресурси;
 Психологическа подкрепа, чрез индивидуални и групови консултации;
Дейността ще стартира от месец ноември 2019 год.
Дейност 3 -Предоставяне на обучение по ключова компетентност 4 „Дигитална
компетентност”
 Дейността включва организиране и провеждане на обучение по ключова компетентност
4 „Дигитална компетентност”;
Дейността ще стартира от месец ноември 2019 год.
Дейност 7 - Повишаване информираността относно социалните и здравните им права.
Насърчаване на семейното планиране.
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 Дейността включва:
-Три информационни кампании на тема повишаване информираността относно социалните и
здравните им права на целевата група- организиране на информационни срещи с лекции,
презентации, предоставяна на материали по темата, предоставяне на съвети, насочване на
лицата към съответни институции.
- Три информационни кампании на тема семейно планиране и начини за избягване на
забременяване (контрацептивни методи- организиране на информационни срещи с лекции,
презентации, предоставяна на материали по темата, предоставяне на съвети, насочване на
лицата към съответни институции.
Дейността ще стартира от месец ноември 2019 год.
Дейност 8 - Повишаване на здравната култура
 Дейността предвижда 2 информационни кампании, на които представители на
Регионална здравна инспекция ще проведат лекции за повишаване на здравната култура
на целевата група;
 целите на дейността са:
- да информира представителите на ромската общност за влиянието на социалните,
икономическите и други условия на средата върху здравето, за индивидуалните рискови
фактори и поведение, за наличието на подходи и възможности за решаването му;
- да мотивира и насърчава представителите на ромската общност в избора на поведение и
начин на живот и да стимулира личното им развитие;
- да предотвратява рисковете и неблагоприятните състояния чрез убеждаване на
представителите на ромската общност да придобият доказани правилни модели на поведение и
навици, които ще им помогнат за справяне с тях;
- да повишава чувствителността на обществото за необходимостта от съответната политика
насочена срещу рисковете и да увеличава обществения контрол върху факторите на средата.
Дейността ще стартира от месец ноември 2019 год.
Дейност 9 - Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи
 Дейността включва служители и специалисти от областта на здравеопазването,
образованието, социалните дейности и др. работещи на територията на община Завет,
обслужващи ромско население.
 Предвидени са две обучения, както следва:
 Тренинг-обучение „Работа със спечифични групи“ за 40 служители и специалисти.
 Тренинг-обучение „Европейско гражданство и работа в интеркултурна среда“ за 40
служители и специалисти.
Дейността ще стартира от месец март 2020 год.
Дейност 10 - Подобряване достъпа до образование, чрез активно включване на родители
от ромската общност

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------------------Проект BG05M9ОP001-2.018 -0043 "Нови възможности и нови хоризонти за уязвимите граждани на Община Завет"
, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма“Наука и образование за интелигентен
растеж“, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

ОБЩИНА ЗАВЕТ, ОБЛАСТ РАЗГРАД
BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ.
ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1
Проекта се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж” , съфинансирани от Европейския социален фонд





Дейността е насочена към родителите на ромските деца, включени в дейностите по
ОПНОИР по проекта с цел превенция на ранното отпадане от училище и редовно
посещение на детската градина;
Предвидено е провеждане на 3 мероприятия на тема „Активни родители“. Основните
теми в мероприятията ще бъдат:
- Базови познания за ранното детско развитие;
- Стъпки за успешна интеграция в образователната система на ромски деца и младежи;
- Ролята на детската градина и училището за социалната и професионалната реализация
на личността;
Дейността ще стартира от месец ноември 2019 год.



Лицата, които са икономически неактивни, които не учат, не работят или не са
регистрирани като търсещи работа в дирекция „Бюро по труда“ и желаят да бъдат
включени в дейностите по проекта да се обърнат за повече информация към трудовите
медиатори по проекта в сградата на ДСП ГР.Завет ул.Лудогорие № 19.



Подборът ще се осъществи на база: дали лицето отговаря на поставените от проекта и
програмата условия.
Лица за контакти
Медиатори:
Илхан Шефкет Ферад - 0897640170
Пламена Светланова Веселинова- 0895733863
Сейхан Рамадан Зекерие- 0896522610

Назен Кула – Ръководител на проекта
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