ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ
ПО ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-2.032 "СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА "
НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с обявяването на процедура BG05M9OP001-2.032 "Социално включване в
общността" по Приоритетна ос 2 "Намаляване на бедността и насърчаване на социалното
включване" на ОПРЧР 2014-2020, Министерство на труда и социалната политика, в
качеството си на Управляващ орган (УО), организира провеждането на информационни дни
за представяне на Условията за кандидатстване (УК).

ДАТА

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

19.11.2018 г.
11:00-13:00 ч.

гр. Велико Търново
Хотел Меридиан Болярски, зала „Елена”
ул. "Стефан Стамболов" №53А
гр. Бургас
Хотел „Мираж“, зала „Мираж“
к-с "Славейков" 93
гр. София
МТСП, зала „Пресцентър”
ул. „Триадица” №2

20.11.2018 г.
10:00-12:00 ч.
23.11.2018 г.
10:00-12:00 ч.

ПРОГРАМА ЗА ВСИЧКИ СЪБИТИЯ
 Регистрация на участниците – 30 минути преди всяко събитие
 Представяне на документацията за кандидатстване
 Дискусия, въпроси и отговори
ЗАБЕЛЕЖКА:
Не се изисква предварителна регистрация за участие.
Разходите за командироване на участниците - транспортни, дневни и квартирни, не се
поемат от организаторите.

ПРОЦЕДУРА "СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА "
Цели на процедурата за безвъзмездна финансова помощ:
Целта на процедурата е да се създадат предпоставки за активно социално включване и
включване на пазара на труда на хора с увреждания и на лица, полагащи грижи за
зависими членове на семейства, вкл. деца чрез предоставяне на комплексни интегрирани
междусекторни услуги. Чрез изпълнението на настоящата операция на лицата от уязвимите
групи ще се предоставят целенасочени действия за разширяване на възможностите им за
независим и самостоятелен живот и повишаване на мотивацията и възможностите за
участие в заетост.
Допустими кандидати и български партньори::
 Допустими за кандидатстване бенефициенти са доставчици на социални услуги.
Партньори могат да бъдат неправителствени организации и общини.
Допустими дейности:
 Предоставяне на услуги за социално включване за деца/лица с увреждания или в
риск, основани на индивидуален подход и потребности;
 Мотивационна и/или психологическа или друг тип подкрепа за целевите групи,
според тяхната индивидуална потребност;
 Предоставяне на обучения за придобиване на ключови компетентности, съгласно
Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот;
 Подкрепа за намиране на работа и други подкрепящи услуги за подобряване
достъпа до заетост на хората с увреждания и на лицата, които полагат грижи за
зависими членове на семейството, вкл. и чрез предоставяне на подкрепящи
иновативни социални услуги в общността за лицата/децата с увреждания;
 Инициативи за информиране и предоставяне на възможности за активно участие в
обществото на хората с увреждания, както и на други уязвими групи;
 Информационни кампании за информиране на работодателите и обществото за
възможностите на хората с увреждания и позитивната им роля за обществеността
като цяло.
Размер на БФП на проект: макс. 200 000 лв.

