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ПРОДЪЛЖИТЕЛ

НОСТ НА 

ПРОЕКТА

24 

МЕСЕЦА



ЦЕЛИ НА ПРОЕКТАЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

 Повишаване 

конкурентоспособността на 

уязвимите, неактивните и 

обезкуражените лица на пазара на 

труда чрез изграждане на 

професионални умения и 

квалификация, и осигуряване на 

заетост.

 1Предоставяне на мотивационни и

посреднически услуги на 55 лица за

включване в професионално обучение и

стаж

 2. Предоставяне на професионално

обучение за овладяване на част от

професия „Офис сътрудник” и „Социален

асистент” на 55 идентифицирани лица

 3. Включване в стажуване на 45 успешно

завършили обучението лица



проблем

И двете общини се характеризират с влошено качество на живота и са изостанали

селски райони. Община Хайредин се характеризира с най-ниско ниво на доходите на

едно домакинство в област Враца. В община Бяла Слатина има концентрация на

малцинствени групи, предимно от ромски произход

Безработицата е основен фактор за бедност и социално изключване, застаряващото 

население е преобладаващо. 



Целеви групи

55  безработни лица без образование, с ниска степен на образование и без специалност и 

професия или над 55 години;

- трайно (продължително) безработни лица;

- безработни представители на уязвими етнически групи



Дейности : 

Дейност  1 Мотивационно обучение и предоставяне 

на посреднически услуги

Дейност  2 Предоставяне на професионално обучение 

за овладяване на част от професия „Офис сътрудник” 

и „Социален асистент” на 55 идентифицирани лица

Дейност  3 Стажуване при работодател



Устойчивост на проектното партньорство 

Получените знания, овладените умения,

официалният документ – удостоверение за

преминато обучение, са устойчив резултат за

представителите на целевите групи, включени в

проекта.



Тази презентация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез   Interreg-IPA CBC 
Bulgaria-Serbia Programme, CCI № 2014TC16I5CB007. Съдържанието на този материал е отговорност 
единствено на Сдружение „Нов път“ и по никакъв начин не отразява мнението на Европейския съюз 

или Управляващия орган на Програмата
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