МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Считано от 14.05.2018 г в Община Нови пазар стартира проект по
ОП Развитие на човешките ресурси. Приоритетна ос: Намаляване на
бедността и насърчаване на социалното включване. Наименование на
процедурата – Развитие на социалното предприемачество. Наименование на
проекта – Социално предприемачество за социална интеграция в Община
Нови пазар
Стойност на проекта: 390.391.25 лв.
Срок за изпълнение 15 месеца – стартира на 14.05.2018г. – 14.08.2019г.
В рамките на проекта се предвижда развитието на Социално
предприятие в община Нови пазар чрез създаване на ново общинско
предприятие „Благоустройство, озеленяване и комунални дейности
Проектът е фокусиран върху улесняването на достъпа до заетост и
осигуряване на подкрепа за социалното включване на уязвими групи от
общината чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална
интеграция в сферата на социалната икономика.
Общият брой представители на целевите групи, които бъдат
включени е 33 лица, които ще преминат обучения по КК с цел да се осигури
на СП екип от мотивирани за работа и личностно развитие работници и
служители.
Предвижда се закупуване на необходимото оборудване, обзавеждане
и стопански инвентар за дейността на СП, както и ремонтни дейности на офис
и битовите му помещения.След края на проекта в СП ще бъде осигурена
заетост за 6 м. за мин. 50 % от включените в субсидирана заетост
представители на целевата група.
СП ще извършва дейности по поддържане на обществените
пространства в 15-те населени места на община Нови пазар, както и услуги по
поддържане на дворове (почистване от храсти, клони, сняг, лед) за
самотни/възрастни/социално слаби хора, които не ползват социални услуги за
подкрепа в домашна среда.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може
да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и
Управляващия орган

