
                                                                         
                                      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 

 

------------------------------------------------------ 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 социален фонд 

 

Проект  „Нови възможности и нови хоризонти за уязвимите граждани на 
община Завет“ 

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна 
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  съфинансиран от 

Европейския социален фонд на Европейския съюз 
 

Договор № BG05M9ОP001-2.018-0043-С01/12.03.2019г.  по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“ и № BG05M9OP001-2.018-0043-

2014BG05M2OP001-C01/12.03.2019 по  Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж” 

 

 
От  10 юни 2020 г.  по утвърден график стартира втория етап от  

изпълнението на дейност  2 „Психологическо подпомагане” по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“. Това е продължение след 
проведените  тренинг-обучения с разнообразни теми на 60 лица от целевата група. 
Целта от проведените тренинг обучения е постигната. Подбрани са 25 лица, които 
са най мотивирани и изявиха желание за реализация на труда. Лицата от началото 
на месец март са включени в трудова заетост. 

На тези лица по време на осигурената им заетост ще им бъдат предоставени 
индивидуални и групови консултации.  

Индивидуалното психологичното консултиране е работа с едно лице с 
конкретни жизнени проблеми, чрез регулярно им изследване и обсъждане. На 
съответното лице се предоставя възможност да говори свободно за своите важни 
поведенчески и емоционални проблеми с квалифицирано и независимо/обективно 
лице по начин, който е различен от доброжелателния светски разговор на 
обичайната социална ситуация. 

Участниците в груповото консултиране ще придобият знания или умения за 
решаването на възникнал проблем–обществен, образователен, професионален, 
превантивен. 
 Предвидени са общо 160 бр. индивидуални и 4 бр. групови консултации с 
целевата група от 25 човека. 

 Резултатът е 25 лица от целевата група, получили психологическа 
подкрепа, чрез индивидуални и групови консултации с цел поддържане на 
интереса към трудовата реализация, интегрирането им в организацията на 
работодателя, подпомагането им в поемане на отговорности, създаване и спазване 
на правила за живот и работа в групата. 

 


