ОБЩИНА НИКОПОЛ

ИНФОРМАЦИЯ
На 12.04.2017 г., след подписване на Договор № BG05M9OP001-2.005-0125-C01 между
Министерство на труда и социалната политика и Община Никопол започна изпълнението на
Проект BG05M9OP001-2.005-0125-C01 „Активна грижа чрез социална подкрепа” по
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.005 „Активно
включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.,
съфинансирана от Европейския социален фонд чрез Европейските структурни и
инвестиционни фондове, приоритетна ос № 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството
на работните места” и приоритетна ос № 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на
социалното включване”.
Основните цели на проекта:
1. Разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хората с
увреждания и техните семейства и повишаване на мотивацията им за независим и
самостоятелен начин на живот чрез насърчаване на равните възможности на тези лица за
заетост и интеграция на пазара на труда.
2. Предоставяне на възможности за връщане на пазара на труда на лицата, които
полагат грижи за близките си с увреждания.

-

Индикатори за изпълнение:
неактивни/безработни участници – 40 лица
хора с увреждания над 18 г. – 20 лица

След изпълнение на предвидените дейности по Проекта ще се постигнат следните
резултати:
1. Почасово предоставяне на интегрирана социална услуга в домашна среда – Личен
асистент на хора с увреждания над 18 години – 20 лица;
2. Назначаване на 20 Лични асистенти, наети на 6 часа/дневно за 12 месеца, които ще
доставят интегрирана социална услуга в домашна среда;
3. Назначаване на 20 икономически неактивни лица, членове на семейства на хора с
увреждания, наети за 8 часа/дневно за 6 месеца, по професия „Работник в озеленяването”, след
преминато обучение по проекта.
Данни за проекта:
Дата на стартиране: 01.05.2017 г.
Дата на приключване: 30.09.2018 г.
Стойност на безвъзмездната финансова помощ: 282 299.47 лв.
Финансиране от ЕС, Европейски социален фонд (ЕСФ): 239 954.55 лв.
Национално финансиране: 42 344. 92 лв.
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