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

ОБЩИНА ЗАВЕТ
ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ И
НОВИ ХОРИЗОНТИ ЗА УЯЗВИМИТЕ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ“

На 30.09.2021 г. приключи изпълнението на проект „Нови възможности и нови
хоризонти за уязвимите граждани на община Завет“, сключен с Управляващия орган на
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", който беше удължен с Допълнително
споразумение за срок от 9 месеца (считано от 01.01.2021 г. до 30.09.2021 г.).
Проекта спомогна за подобряване достъпа до заетост, чрез осигуряване на субсидирана
заетост на:
 на 31 лица от целевата група на територията на гр.Завет, селата Брестовене, Острово,
Сушево и Веселец;
 на 10 лица от целевата група в „Раломекс” АД, партньор по проекта.

С изпълнението на проекта се постигна основната цел на процедурата, а именно:
- Подпомагане реализацията на пазара на труда на представители на целевите групи,
които са в трудоспособна възраст;
- Осигуряване на устойчиви възможности за обучение, допълващи формалното
образование и обучение;
- Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги, респективно подобряване на
здравния статус и изграждане на здравни навици;
- Подобряване на включващите политики в общината, като се създаде благоприятна
среда и възможности за развитие на местните общности и преодоляване на негативните
стереотипи;
- Подобряване на достъпа до формалното образование и компенсиране на липсващи
знания и умения.
С изпълнението на дейности по проекта са разрешени комплексни проблеми на ромското
население от Община Завет за осигуряване на достъп до заетост, образование, социални и
здравни услуги.
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