МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

ОДОБРИЛ: /п/
БОЖИДАР ДИМИТРОВ БОРИСОВ
Кмет на община Две могили

О Б Я В А:
Във връзка с реализацията на проект „Интегриране
Интегриране на уязвими групи в община Две
Могили”,
договор
№
BG05M9OP001-2.018-0034/BG05M9OP001
0034/BG05M9OP001-2.018-00342014BG05M2OP001-C01, по процедура BG05M9OP001
BG05M9OP001-2.018
2.018 „Социално-икономическа
„Социално
интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ –
Компонент 1, по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и оперативна
програма „Наука
Наука и образование за интелигентен растеж
растеж“ се набират следните лица за участие
в предвидените по проекта дейности:
За дейностите по ОПРЧР:
Дейност 1 «Активиране на икономически неактивни лица и включване в заетост»
Основна цел на дейността е да бъдат наети 10 икономически неактивни лица от ромската
общност.
Лицата трябва да отговаря на профила: неактивни (т.е.
е. да не са/ да са регистрирани до
момента в БТ), да се самоопределят като роми и да имат желание да се включат и в други
дейности по проекта.
Наетите лица ще работят в продължение на 12 месеца на минимална работна заплата и ще
бъдат назначени на трудов договор към община Две могили
могили.
Лицата ще извършват рутинни дейности като:
• Организиране на дейността по събиране, извозване и обезвреждане в депа и други
съоръжения, на битови отпадъци на територията на община Две могили;;
• Почистване и поддържане на улични платна, площади, алеи, паркове и други територии в
Общината, предназначени за обществено ползване;
• Предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или
създаването на незаконни сметища;
• Почистване
тване и поддържане на дъждоприемните шахти в град Две могили;
могили
• Озеленяване: поддръжка на паркове и градини и други зелени и цветни площи, поддръжка
на дървесната и храстовидната растителност и залесяване в населени места и извън тях.

Лицата е необходимо да подадат в деловодството на Община Две могили заявление за
участие (може да бъде получено в деловодството) и приложат към него изискуемите
документи.
Подборът ще се осъществи на база: „първият подал документи е първи по право“, т.е.
редът на подаване е решаващ, като от значение ще бъде и дали лицето отговаря на
поставените от проекта и програмата условия.
Дейността ще стартира от месец Август 2019 г.

Дейност 2 «Мотивиране за активно поведение на пазара на труда»
Дейността предвижда провеждане на 7 дневни мотивационни обучения за промяна
отношението на участниците за търсене на работа и начините да се представят по възможно
най-добрия начин пред бъдещите работодатели (групови и индивидуални консултации за 20
лица от целевата група).
Лицата трябва да отговарят на профила:
•
•
•
•

Представители на ромската общност;
Хора с произход от други държави;
Хора в риск и/или жертва на дискриминация;
Хора, населяващи територии, в т.ч. с ниска гъстота на населението, селски и
изолирани райони, части от населени места, в които е налице концентрация на
проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация
(висока безработица, ниски доходи, ограничен достъп до публични услуги,
териториална сегрегация, пространствена изолация и др.).

В дейността ще бъдат включени и 5 лица активирани вследствие на предходната
дейност.
Лицата е необходимо да подадат в деловодството на Община Две могили заявление за
участие (може да бъде получено в деловодството) и приложат към него изискуемите
документи.
Подборът ще се осъществи на база: „първият подал документи е първи по право“, т.е.
редът на подаване е решаващ, като от значение ще бъде и дали лицето отговаря на
поставените от проекта и програмата условия.
Дейността ще стартира от месец Август 2019г.

Дейност 3 «Работа в общността за формиране на подкрепяща среда»
Дейността предвижда реализиране на общностни кампании за формиране на подкрепяща
среда и превръщане на образованието в устойчива ценност и намаляване на децата тръгнали
на детска градина едва в предучилищна възраст, като ще бъдат проведени:
•

целодневни беседи на тема "Опознай различните" - 6 бр. (участващи общо 120 души);

•
•
•

срещи с родители с експерти по образователни затруднения (в помощ на родителите
на деца с подобни проблеми);
индивидуални срещи със специалисти на деца и техните родители;
клуб на родителите за формиране на подкрепяща среда - включени 30 родителя.

Участниците в дейността трябва да отговарят на следния профил:
•
•
•
•

Представители на ромската общност;
Хора с произход от други държави;
Хора в риск и/или жертва на дискриминация;
Хора, населяващи територии, в т.ч. с ниска гъстота на населението, селски и
изолирани райони, части от населени места, в които е налице концентрация на
проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация
(висока безработица, ниски доходи, ограничен достъп до публични услуги,
териториална сегрегация, пространствена изолация и др.).

Лицата е необходимо да подадат в деловодството на Община Две могили заявление за
участие (може да бъде получено в деловодството) и приложат към него изискуемите
документи.
Подборът ще се осъществи на база: „първият подал документи е първи по право“, т.е. редът
на подаване е решаващ, като от значение ще бъде и дали лицето отговаря на поставените от
проекта и програмата условия.
Дейността ще стартира от месец Февруари 2020г.

Дейност 4 «Предоставяне на индивидуални консултации и социално-здравна
медиация»
Дейността предвижда да бъде реализирана в две направления:
1. Предоставяне на социални услуги в обособен за целта специализиран дневен център
„Достоен живот“ за работа с маргинализирани общности. В центъра ще има на
разположение специалисти: психолог, соц. работник, юрист, трудотерапевт, педагог и
соц. здравен медиатор;
2. Предоставяне на индивидуални консултации от медицински специалисти (дейността
предвижда един път месечно да се организират безплатни медико-диагностични
прегледи от специалисти за целевите групи. Прегледите ще се провеждат използвайки
базата на център "Достоен живот";
Лицата, които могат да ползват услугите на Центъра, трябва да отговарят на следния профил:
•
•
•
•

Представители на ромската общност;
Хора с произход от други държави;
Хора в риск и/или жертва на дискриминация;
Хора, населяващи територии, в т.ч. с ниска гъстота на населението, селски и
изолирани райони, части от населени места, в които е налице концентрация на
проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация

(висока безработица, ниски доходи, ограничен достъп до публични услуги,
териториална сегрегация, пространствена изолация и др.).
Лицата е необходимо да подадат в деловодството на Община Две могили заявление за
участие (може да бъде получено в деловодството) и приложат към него изискуемите
документи.
Подборът ще се осъществи на база: „първият подал документи е първи по право“, т.е. редът
на подаване е решаващ, като от значение ще бъде и дали лицето отговаря на поставените от
проекта и програмата условия.
Дейността ще стартира от месец Май 2019 г.

Дейност 5 «Повишаване информираността относно социалните и здравните права на
целевите групи. Насърчаване на семейното планиране»
Дейността предвижда провеждането на 10 публични целодневни мероприятия в два модула.
1 модул: дейности насочени към информираността относно социалните и здравните права на
целевите групи и насърчаване на семейното планиране към отговорна раждаемост;
2 модул: Повишаване на здравната култура.
В дейността ще бъдат включени най-малко 50 участника, които трябва да отговарят на
следния профил:
•
•
•
•

Представители на ромската общност;
Хора с произход от други държави;
Хора в риск и/или жертва на дискриминация;
Хора, населяващи територии, в т.ч. с ниска гъстота на населението, селски и
изолирани райони, части от населени места, в които е налице концентрация на
проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация
(висока безработица, ниски доходи, ограничен достъп до публични услуги,
териториална сегрегация, пространствена изолация и др.).

Лицата е необходимо да подадат в деловодството на Община Две могили заявление за
участие (може да бъде получено в деловодството) и приложат към него изискуемите
документи.
Подборът ще се осъществи на база: „първият подал документи е първи по право“, т.е. редът
на подаване е решаващ, като от значение ще бъде и дали лицето отговаря на поставените от
проекта и програмата условия.
Дейността ще стартира от месец Юли 2019 г.

Дейност 6 «Преодоляване на негативните стереотипи по отношение на малцинствата и
уязвимите групи»
Дейността предвижда да се организират два големи празника. Единия празник
планираме да се проведе между 1 и 9 септември 2019 г. Другият празник планираме да се
проведе на Гергьовден 2020 г.

В дейността ще бъдат включени всички жители на общината, които трябва да отговарят на
следния профил:
•
•
•
•

Представители на ромската общност;
Хора с произход от други държави;
Хора в риск и/или жертва на дискриминация;
Хора, населяващи територии, в т.ч. с ниска гъстота на населението, селски и
изолирани райони, части от населени места, в които е налице концентрация на
проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация
(висока безработица, ниски доходи, ограничен достъп до публични услуги,
териториална сегрегация, пространствена изолация и др.).

Лицата е необходимо да подадат в деловодството на Община Две могили заявление за
участие (може да бъде получено в деловодството) и приложат към него изискуемите
документи.
Подборът ще се осъществи на база: „първият подал документи е първи по право“, т.е. редът
на подаване е решаващ, като от значение ще бъде и дали лицето отговаря на поставените от
проекта и програмата условия.
Дейността ще стартира от месец Август 2020 г.

Забележка:
За целите на настоящата обява:
„Хора с произход от друга държава“ са лица, чиито родители са родени извън
територията на страната. Лицата от тази група може, но не е задължително, пряко да
са преживели международна миграция.

„Хора в риск” са лица, които са: - в зависимост от грижа, поради увреждане или
невъзможност от водене на независим и самостоятелен живот; - с увреждане или за
което съществува опасност от увреждания на неговото физическо, психическо и социално
благополучие; - в риск от социална изолация и социално изключване; - в риск от изпадане в
бедност.

„Жертва на дискриминация“ е лице с ограничени права или привилегии, основани на раса,
народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения,
политическа принадлежност, лично или обществено положение или имуществено
състояние.

„Слабо населени райони“ са такива, в които над 50% от населението живее в села (община
Две могили отговаря на това условие).

