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На 16 май 2018 г. Община Завет подписа Договор № BG05M9ОP001-2.010-

0328 – С01/16.05.2018 г. с УО на ОП РЧР за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ за изпълнение на проект 

„Развитие на социалното предприемачество в община Завет“ 

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, 

процедура чрез подбор на проекти 

 ВG05M9ОP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ 

за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ 

Договорът е сключен във връзка с проектно предложение от 06.10.2017 г. внесено 

от кмета на Община Завет до Управителния орган на Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА 

съгласно  Договор № BG05M9ОP001-2.010-0328 – С01/16.05.2018 г. 

Стойност на 

проекта 

Съфинансиране по ОПРЧР/Размер на исканата 

безвъзмездна помощ 

Стойност в лева Дял в процентно изражение от 

общата стойност на проекта 

 

390 628 лева 

 

            390 628 лева 

 

100 (%) 

 

Период за 17 (брой месеци) 
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изпълнение 

  

Основна цел 

Подобряване на качеството на 

живот в община Завет, чрез 

развитие на социалната икономика 

и осигуряване на заетост на лица от 

рискови групи. 

 

 

 

 

 

 

Цели на 

проекта 

 

 

 

 

 

 

Специфични цели 

1.Осигуряване на подкрепа за 

социално включване на уязвимите 

групи чрез създаване на подходящи 

условия за професионалната им 

интеграция в сферата на 

социалната икономика;  

2. Улесняване на достъпа до 

заетост на целевата група въз 

основа на модернизиране на 

социалната политика на община 

Завет;  

3. Създаване на условия за заетост 

и съответно заемане на по-

качествени работни места чрез 

психологическо подпомагане, 

мотивиране и професионално 

обучение.  
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4. Популяризиране на социалната 

икономика и социалното 

предприемачество;  

5. Повишаване на обществената 

чувствителност към проблемите на 

хората в неравностойно положение 

в община Завет. 

Целева (и) 

група(и) 

Хората с увреждания и лица в неравностойно положение на 

пазара на труда и други социално изключени лица 

Основни 

дейности 

Дейност 1 -  Информиране и избор на лица от целевата група за 

включване в дейности по проекта и създаване на социално 

предприятие 

Дейност 2 -  Провеждане на мотивационно обучение и 

предоставяне на психологическа подкрепа на лица от 

уязвимите групи за включване в заетост; 

Дейност 3 -  Социална и професионална интеграция на 

представители на уязвимите групи 

Дейност 4 -  Провеждане на професионални обучения за 

повишаване на професионалната квалификация по професия 

„Работник в озеленяването“ и по професия „Помощник в 

строителството“ 

Дейност 5 -  Осигуряване на заетост на лица от целева група и 

на екипа на социалното предприятие 

Дейност 6 -  Социален маркетинг и популяризиране на 

социалната икономика и социалното предприемачество 
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Екип за 

управление на 

проекта 

Ръководител:                                        Координатор: 

Халиме Добруджан                             Джанан Караали 

Счетоводител:                                     Технически сътрудник: 

Сюлбие Руфад                                     Ваня Иванова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


