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Във връзка с подготовката на идейна концепция за проектно предложение по 
Интегрирана схема за приобщаване на уязвими групи по ОП “Развитие на човешките ресурси“, 
ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и ОП „Региони в растеж“, Община Завет 
отправя покана към заинтересовани НПО, работодатели, училища и детски градини за участие 
като партньори. 

Общата цел на планираните дейности в концепцията следва да допринесе за 
повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до 
трайната интеграция на най – маргинализираните общности, живеещи на територията на 
Община Завет, вкл. роми, чрез реализация на комплексни мерки и прилагането на интегриран 
подход.  

Специфичните цели на интегрираната процедура са насочени към подкрепа за социално 
включване чрез: 

  • Подпомагане интеграцията на пазара на труда на маргинализираните групи 

/Направление 1/; 

• Осигуряване на достъп до образование и обучение /Направление 2/; 

• Подобряване достъпа до социални и здравни услуги /Направление 3/; 

• Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи 

/Направление 4/; 

Търсят се слените партньори: 

•Неправителствени организации; 

•Работодатели; 

•Училища; 

•Детски градини, 

     които да отговарят на следните условия: 

•Да са учредени и регистрирани съгласно действащото българско законодателство; 

•Да декларират, че отговарят на обстоятелствата, включени в  Декларация на партньора 
/приложение 2/; 

•За НПО: Да познават добре спецификата на проблемите на хората, живеещи в 
маргинализираните територии на община Завет и да  осъществяват дейност на територията на 
общината; 

•За училищата и детските градини – да са част от системата на Народната просвета и да 
не са финансирани /включително в качеството им на партньори/ по операции BG05MOP 001 – 
3.001 “Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно 
положение” и BG05M2OP001 – 3.002 “Образователна интеграция на учениците от етническите 
малцинства и/или търсещи или получили международна закрила”; 

•За работодатели: да осигурят възможности за стажуване, чиракуване и заетост на 
целевите групи в рамките на проекта; 

Изборът на партньор ще се базира на свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност 
и недискриминация на всички организации, представили своите виждания за идейната 



концепция за интеграция на уязвимите групи на територията на общината. Предимство за НПО 
ще представляво, ако: 

-  се ползва с доверие в ромската общност; 

- има потвърдена  експертиза в областта на интеграцията на роми по всички или някоя 
от четирите направления дейности; 

- може да докаже опит в изпълнението на проекти, включително по оперативните 
програми на ЕС; 

Заинтересованите организации следва да представят в деловодството на Общината, 
намиращо се в град  Завет, ул. „Лудогорие“ № 19,  п.к. 7330,   следните документи в оригинал: 

1.Заявление за участие като партньор /Приложение 1/ 

2.Декларация за партньорство /Приложение 2/  

Краен срок за подаване на предложения: 13.12.2016г., 17:00 часа. 
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