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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 

 

------------------------------------------------------ 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 

Община Завет изпълнява интегриран проект, финансиран от две оперативни 

програми на Европейски съюз. 

Проект №BG05M9ОP001-2.018-0043-С01  „Нови възможности и нови хоризонти за уязвимите 

граждани на община Завет“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“  

съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

Проект № BG05M9OP001-2.018-0043-2014BG05M2OP001-C01 „Нови възможности и нови 

хоризонти за уязвимите граждани на община Завет“ по  Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж” съфинансиран от Европейския социален фонд на 

Европейския съюз 

 Към момента съвместно с партньора и асоциираните партньори успешно се изпълняват 

предвидените дейности. 

 

По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

За активизиране на местната общност и преодоляване на негативни стереотипи работят двама 

трудови и един здравен медиатор с над 60 представители на местната общност, в частност 

роми. 

В процес на изпълнение са: 

 Мероприятията на тема „Активни родители” 

 Тренинг-обучения на тема: „Развитие на навици и умения за живот и организиране на 

дейности” 

 Информационни кампании за: 

„Активиране на икономически неактивни лица” 

Насърчаване на семейното планиране 

Повишаване информираността, относно социалните и здравните права 

Трудова борса съвместно с асоциираните партньори Агенция по заетостта ДБТ-Разград 

ще се проведе на 03.12.2019 г. 

Информационни кампании за повишаване на здравната култура на целевата група, 

съвместно с асоциираните партньори РЗИ Разград, ще се проведат на 02.12.2019 г. 

Предстои провеждане на обучение по ключова компетентност 4 „Дигитална 

компетентност”, което е планирано на завърши на 11.12.2019 г. 

 

По Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 

 

Стартирани са дейности съвместно с партньора по проекта ДГ „Слънчо” гр.Завет. 

Към момента се изпълнява дейности  „Допълнително обучение по български език за децата, за 

които българският език не е майчин” и „Създаване на клубове по интереси за насърчаване 

общуването, съвместните изяви и развиване на културната идентичност”  от партньора ДГ 

„Слънчо” гр.Завет. 

Общината Завет изпълнява дейност  „Библиотека за играчки и читателски клуб в гр. Завет” и 

„Създаване на подкрепяща среда за придобиване на средно образование на младежи от уязвими 

етнически общности”. 

 


