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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 

Проект  „Нови възможности и нови хоризонти за уязвимите граждани на 
община Завет“ 

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна 
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  съфинансиран от 
Европейския социален фонд на Европейския съюз 
 

Процедура  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
№ BG05M9ОP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. 

Интегрирани мерки за подобряване 
 

Договор № BG05M9ОP001-2.018-0043-С01/12.03.2019г.  по Оперативна  
програма „Развитие на човешките ресурси“ и № BG05M9OP001-2.018-0043-

2014BG05M2OP001-C01/12.03.2019 по  Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж” 

 
На 4 септември 2019 г. стартира изпълнението на дейност  4 „Наемане на 

трудови медиатори” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. 
Община Завет сключи три договора с 2 лица на длъжност „Трудов медиатор“ и 1 
лице на длъжност "Здравен медиатор". 

Наетите лица ще съдействат за по-ефективното осъществяване на контакти 
и комуникация с целевата група по проекта с цел да се насърчи и да се развива на 
местно ниво сътрудничеството по въпросите на заетостта с акцент ромското 
включване. 

Общността ще бъде непрекъснато информирана за изпълнение и 
възможността за включване в дейностите по проекта. 

Резултата от дейността е създаване на усещане и сигурност у целевата група 
за грижата на общината за тяхната интеграция и социално включване.  

Проект „Нови възможности и нови хоризонти за уязвимите граждани на 
община Завет“ е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  
съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 
 

 

 

 

 


