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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 
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СТАРТИРА ПРОЕКТ "НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ И НОВИ ХОРИЗОНТИ ЗА 

УЯЗВИМИТЕ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ“ 

 

На 12.03.2019 год. Община Завет подписа Административен Договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 
с   № BG05M9ОP001-2.018 -0043-С01/12.03.2019 г. и  Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж”  с  № BG05M9OP001-2.018-0043-2014BG05M2OP001-
C01/12.03.2019 г. по проект "Нови възможности и нови хоризонти за уязвимите граждани на 
община Завет“ по процедура „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ 
ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – 
КОМПОНЕНТ 1-BG05M9OP001-2.018 на стойност 579 561,09 лв., от които  318 324,63лв. по 
ОП РЧР  и  261 236,46лв. по ОП НОИР . 

 
Основната цел на проекта е 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. 
Специфични цели: преодоляване на застрашеността от бедност при лица, включително роми, 
над 50 годишна възраст със субсидирана заетост и улесняване на социалната им ориентация за 
по-ефективен достъп до услуги, базирани в общността; преодоляване на липсата на трудови 
умения и квалификация сред ромски и други застрашени от бедност жени чрез включване в 
подходящо на интересите и ситуацията им обучение и стаж;  създаване на подкрепяща среда за 
привличане и задържане на ромски младежи в средните училища на територията на общината; 
превенция на отпадането и преодоляване на изоставането в училище и функционалната 
неграмотност от ромските деца, чрез индивидуален подход, отчитащ потребностите на всяко 
дете; изграждане на родителски капацитет на млади родители за по-добра грижа за децата и 
подкрепа на тяхното развитие през всички етапи на детското развитие; подкрепа на ранното 
детско развитие, чрез включване в детска градина и други дейности извън образователните 
институции; директна работа в общността за подкрепа на семействата в неравностойно 
положение; засилване на социалния капитал в общината и подобряване на взаимоотношенията 
между различните общности. 
 
Проектното предложение по ОП РЧР включва дейности по Активиране на икономически 
неактивни лица; Психологическо подпомагане; Предоставяне на обучение по ключова 
компетентност 4 „Дигитална компетентност”; Наемане на трудови медиатори; Включване в 
заетост на целевата група в община Завет; Включване в заетост на целевата група в „Раломекс” 
АД; Повишаване информираността относно социалните и здравните им права. Насърчаване на 
семейното планиране; Повишаване на здравната култура; Развитие на местните общности и 
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преодоляване на негативните стереотипи; Подобряване достъпа до образование, чрез активно 
включване на родители от ромската общност. 
 
Проектното предложение по ОП НОИР включва дейности по Допълнително обучение по 
български език за децата, за които българският език не е майчин; Предоставяне на 
психологическа подкрепа за децата и от етническите малцинства, чрез индивидуални и групови 
мероприятия; Работа с родители (роми и нероми), чрез включването им в обучения; 
Насърчаване активното участие на родителите в образователния процес; Създаване на клубове 
по интереси за насърчаване общуването, съвместните изяви и развиване на културната 
идентичност; Библиотека за играчки и читателски клуб в гр. Завет; Създаване на подкрепяща 
среда за придобиване на средно образование на младежи от уязвими етнически общности. 
 
Проект "Нови възможности и нови хоризонти за уязвимите граждани на община Завет“ ще се 
реализира за период от 22 месеца, в партньорство с „Раломекс” АД гр.Завет, Сдружение 
„Асоциация Интегро” гр.Разград, Детска градина „ Слънчо“ гр.Завет и с подкрепата на 
асоциираните партньори Агенция по заетостта, Агенция за социално подпомагане, Регионална 
здравна инспекция и Министерство на образованието и науката. 
 
 
 
 
 


