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СЪОБЩЕНИЕ 

Уважаеми представители на целевата група и заинтересовани страни, 

Бихме искали да Ви представим приключилите дейности по проект BG05M9OP001-

2.005-0136 “Активизиране пазара на труда и предоставяне на иновативни социални услуги 

в община Главиница“ и предстоящите такива, в които можете да се включите. 

В периода 01.12.2017г. – 19.12.2017г. бе извършена дейност по идентифициране на 

лица, представители на целевата група по проект BG05M9OP001-2.005-0136 “Активизиране 

пазара на труда и предоставяне на иновативни социални услуги в община 

Главиница“.              

По време на реализирането на дейността по идентифицирането, бяха обхванати 

граждани от населени места, както следва: с. Зебил, с. Зарица, с. Вълкан, с, Подлес, с. Стефан 

Караджа, с. Черногор, с. Падина, с. Бащино, с. Суходол, с. Сокол, с. Косара, с. Коларово, с. 

М. Преславец, с. Долно Ряхово, с. Богданци, гр. Главиница, с. Листец, с. Калугерене, с. 

Звенимир, с. Осен, с. Ножарово, с. Дичево и с. Зафирово. Експертите от „Евро Проконсулт 

Русе“ ЕООД събраха необходимата информация относно кои от идентифицираните лица 
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попадат в целевата  група по проекта.    
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В периода 21.12.2017г. – 11.01.2018г. в гр. Главиница бе проведена разяснителна 

кампания по изпълнение на дейност 3 „Предоставяне на посреднически услуги на 

представителите от целевата група по Компонент 1“ по проект BG05M9OP001-2.005-0136 

„Активизиране пазара на труда и предоставяне на иновативни социални услуги в община 

Главиница“. Разяснителната кампания бе проведена 2 пъти седмично в продължение на 

месец, като във всеки ден бяха поканени лица от съответните населени места на община 

Главиница. На разяснителните кампании експерти от „Евро Проконсулт Русе“ ЕООД 

представиха  актуална база данни със свободни работни места на територията на община 

Главиница, община Русе и община Тутракан, опции за повишаване на квалификацията и 

полезни съвети. По време на срещите се обсъдиха ползите от регистрация като „безработен 

търсещ работа“, като на желаещите да се регистрират като „търсещи работа“ им бе оказано 

индивидуално съдействие. Експертите от екипа създадоха актуална база данни със свободни 

работни места в община Главиница, общините Русе и Тутракан. Търсенето се извърши в 

специализираните интернет сайтове – Jobs.bg, Zaplata.bg, Rabota.bg и други частни трудови 

посредници, медии, преса и др. 

Следва да се отбележи, че по време на индивидуалната работа с представителите на 

целевата група бяха представени подходящите за всеки един работни места. 92 лица 

получиха конкретна информация за свободните места, както и възможност сами да 

представят своите изисквания към бъдещата си работа и работното място, което търсят. От 

тях 40 лица са хора с увреждания, а 52 са неактивни или безработни или хора, полагащи 

грижа за лица с увреждания. Експертите обърнаха внимание и на това дали представителите 

на целевата група имат нужда от включване в обучения за повишаване на квалификацията 

или получаване на нова, имат ли нужда от включване в мотивационно обучение и 

предоставяне на психологическа подкрепа, биха ли работили почасово. 
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В периода 22.01.2018г. – 26.01.2018г. се проведе мотивационно обучение в гр. 

Главиница по проект BG05M9OP001-2.005-0136 „Активизиране пазара на труда и 

предоставяне на иновативни социални услуги в община Главиница“ в изпълнение на 

Дейност  4 „Мотивационно обучение по Компонент 1“. Експерти от „Евро Проконсулт Русе“ 

ЕООД представиха 10 теми, като се презентираха по 2 теми на ден в продължение на 5 дни. 

Сред темите, които бяха обсъдени, са как да си търсим работа, как да пишем автобиография 

и мотивационно писмо, документи, необходими за кандидатстване за работа, поведение 

по време на интервю и други. Присъстващите участваха активно в обучението, като им бяха 

раздадени казуси под формата на игри с цел по – лесно усвояване на новите знания. На 

участниците бяха раздадени информационни материали – папка, тетрадка, химикал, 

презентации, брошура. След приключване на 5-дневното обучение, всеки участник получи 

сертификат за успешно преминато мотивационно обучение. 

ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ 

BG05M9OP001-2.005-0136 

Предстои изпълнение на Дейност 9 „Реализиране на интегрирани подходи за 

мотивиране и насърчаване участието на пазара на труда на лица, полагащи грижи за 

зависими членове на семейства по Компонент 2“. Дейността включва: 
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1. Обучение за социално включване  и самонаемане „Пчелин“ – обучението 

представлява трудова терапия за социално включване, която цели да запознае 

участниците с основните техники, които да прилагат успешно за развитието и 

правилното функциониране на пчелните кошери. На обучението участниците имат 

възможност да се запознаят с полезните лечебни свойства на меда, основни техники 

и правила за работа, безопасност при работа с пчелните семейства и др. Обучението 

включва и практически занимания, които ще се проведат в отркита среда с цел 

създаване на нови контакти и нови интереси. 

2. Обучение на бизнес тематика „Как да стартирам собствен малък бизнес“ – целта 

на обучението е да се стимулират представителите на целевата група да реализират 

своя бизнес идея, с което да осигурят заетост за себе си, както и за други членове на 

семействата си. Обучението е насочено към лица с по – ниска степен на увреждане, 

с право на полагане на труд, както  и близки на лица с увреждания, полагащи грижа 

за тях. Участниците ще имат възможост  да обсъдят бизнес идеята си с експерти, да 

оценят своите силни и слаби страни, ще се научат как да постигнат устойчивост при 

стартиране на самостоятелна стопанска дейност. 

 

Предстояща дейност по проекта е Дейност 12 „Инициативи за социално включване“, която 

включва: 

1. Работилница за радост – дейността е вид арт терапия, насочена към лица с 

увреждания. Участниците в „Работилница за радост“ има възможност да придобият 

нови знания, умения, ще се представи възможността за проява на инициативност и 

увереност в собствените си сили за справяне с различни житейски ситуации. 

Дейността включва „Зелена терапия“  и „Арт терапия“. Участниците ще се занимават 

с рисуване, шев и плетиво. 

2. Организирано посещение на театър – дейността цели преодоляване на социалната 

изолация чрез организирано посещение на театрална постановка. Представлението 

ще бъде от програмата на Драматичен театър „Сава Огнянов“ – Русе. Дейността е 

насочена към лица с увреждане. За повишаване на тяхното настроение ще бъде 

подбрана постановка с лек и забавен характер. 

3. Екскурзия до Плиска, Преслав и Мадара – за натрупване на позитивни емоции и 

затвърждаване на новосъздадените контакти между лицата с увреждания, ще се 

проведе еднодневна екскурзия до Плиска, Преслав и Мадара. Участниците ще 
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посетят „Национално историко – археологическия резерват Плиска“, Крепостта в 

Преслав и Мадарския конник. 

4. Обучение на тема „Да подадем ръка на хора с увреждания за включването им в 

социалния живот“ – Целите на обучението са развиване на социални умения за 

равнопоставеност, придобиване на важни комуникативни умения за трудова 

реализация и увереност в собствените си способности. Обучението ще се осъществи 

чрез интерактивен метод, включващ теми, изложени в кратка лекционна форма, 

поставяне на казуси, провеждане на множество дискусии, упражнения и задачи/игри. 

Сред темите, включени в обучението, са Комуникация, взаимодействие с хора, роля 

и управление на комуникацията и други. 

 

КАНИМ ВСИЧКИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ПРЕДСТОЯЩИТЕ 

ДЕЙНОСТИ, ДА ПОДАДАТ МОЛБА ПРИ Г-ЖА ЕМЕЛ ХРИСТОВА, ОБЩИНА 

ГЛАВИНИЦА, УЛ. „ВИТОША“ № 44. 


