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ИНФОРМАЦИЯ 

 

На 07.04.2017 г. кмета на община Кубрат г-н Алкин Неби подписа 

административен договор № BG05M9OP001-2.005-0061 с Управляващия орган на 

ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 за изпълнение на проект по 

процедура BG05M9OP001-2.005 “Активно включване”.  

 

Проектът е с продължителност 20 месеца, на стойност 390 791 лв. финансиран по 

ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Европейски социален фонд. 

Бенефициент е Община Кубрат, а партньори по проекта са МБАЛ - Кубрат ЕООД 

и Евро Проконсулт Русе ЕООД.  

 

Основната цел на проекта е: Насърчаване на социалното включване, 

повишаване на мотивацията за самостоятелен начин на живот и подобряване 

достъпа до заетост на хора с увреждания в Община Кубрат. 
 

Проектът ще се изпълнява в два Компонента. В Компонент 1 ще се работи с 

целева група от 100 представители - хора с увреждания и техни близки, като им се 

предоставят посреднически услуги на пазара на труда, психологическо подпомагане, 

информиране консултиране, включване в професионални обучения и заетост. В 

рамките на Компонент 1 ще бъде осигурено професионално обучение и субсидирана 

заетост за период от 6 месеца за 15 представители на целевите групи при работодател 

МБАЛ Кубрат. 

 

В рамките на Компонент 2 ще се работи с приблизително 100 лица с увреждания, 

хора над 65 години с частична или пълна невъзможност за самообслужване и 

възрастни лица в риск, които ще получат иновативни форми на социални услуги, а 

именно:  

 

1.) 10 лица с увреждания над 90 % ще получат услугата "Личен асистент",  

2.) 20 лица с увреждания между 71 и 90% ще получат почасово услугата 

"Социален асистент",  

3.) 80 лица с увреждания ще получат почасово медицински мобилни услуги при 

нужда,  

4.) 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 др.  

 

За предстоящи събития и стартиране на дейности следете страницата на Община 

Кубрат.  

За повече информация: тел. 0848/2020 г-жа Женифер Пойраз – Ръководител 

проект. 

 

  

  

 


