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ПРОЕКТ „Социално включване и достъп до заетост в  

община Кубрат“ 

BG05M9OP001-2.005-0061-C02 

Финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“, процедура 

BG05M9OP001-2.005  

Обща стойност: 390 791.00 лева 

Описание на проекта: Активирането на продължително безработните и на 

неактивните лица е важен приоритет на политиката на пазара на труда в 

община Кубрат. То се обуславя, както от необходимостта от увеличаване на 

работната сила за поддържане на икономическия растеж, така и с цел 

социално включване. В община Кубрат има 2 250 лица с увреждания, от 

които само 77 са регистрирани в ДБТ, като търсещи работа. Проектът 

„Социално включване и достъп до заетост в община Кубрат“ е насочен 

именно към задоволяване потребностите на хората с увреждания и техни 

близки за "активно включване" на пазара на труда чрез обучения (за ключови 

компетентности, за социално включване и други), включване в субсидирана 

заетост, посреднически услуги на пазара на труда, активизиране след 

предоставени мерки и социални услуги. 

Целева група: 100 лица с увреждания и техни близки. 

Основна цел:  Насърчаване на социалното включване, повишаване на 

мотивацията за самостоятелен начин на живот и подобряване достъпа до 

заетост на хора с увреждания и техните близки в Община Кубрат. 

Специфични цели: 

1. Увеличаване  броя на хората с увреждания и техните близки, които са 

започнали да търсят работа или са заети след предоставяне на социални 

и здравни услуги.  
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2. Увеличаване  броя на търсещите или започналите работа безработни 

или неактивни лица на възраст между 30 и 54 г. и над 54 г., в следствие 

на предоставени посреднически услуги на пазара на труда. 

Дейности:  

 Подкрепа за намиране на работа и подобряване достъпа до заетост на 

хора с увреждания чрез създаване на иновативни социални услуги 

(Компонент 2)  

 Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда; 

  Обучение за повишаване на ключови дигитални компетентности; 

 Осигуряване на заетост на лица, полагащи грижи за зависими членове; 

 Заетост на хората с увреждания след предоставени посреднически 

услуги на пазара на труда и/или обучение за период от 6 месеца; 

  Работа с работодатели за преодоляване на дискриминационни нагласи 

на представители на уязвими групи на пазара на труда (Компонент 1). 

Очаквани резултати:  

 10 лица с увреждания над 90 %, ще получат услугата "Личен асистент"; 

 20 лица с увреждания между 71 и 90% ще получат почасово услугата 

"Социален асистент"; 

 80 лица с увреждания ще получат почасово медицински мобилни 

услуги при нужда; 

 30 лица с увреждания ще получат комплекс от инициативи услуги за 

социално включване и улесняване достъпа им до пазара на труда - 

обучение, арт терапии, конетерапия и други. 

 


