
                                                            

 

 

 
 
 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 
Проект  BG05M9OP001-2.018-0036 „Община Никола Козлево за равен достъп до социално-икономическа 

интеграция и образование“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 
инвестиционни фондове. 

Община Никола Козлево с нов проект  
за социално-икономическа интеграция и образование 

 
 

На 06.03.2019 г. Кметът на Община Никола Козлево – Ешреф Реджеб, 
подписа административен договор за финансиране на проект BG05M9OP001-
2.018-0036 „Община Никола Козлево за равен достъп до социално-икономическа 
интеграция и образование“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж“, по процедура „Социално-икономическа интеграция на 
уязвими групи. интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – 
Компонент 1. Срокът за изпълнение на проекта е 20 месеца.  

Целевите групи на проекта са: 
1. Представители на уязвими групи в  ромската общност. 
2. Хора в риск и/или жертва на дискриминация.,  
3. Хора, населяващи територии, в т. ч. с ниска гъстота на населението, селски 

и изолирани райони, части от населени места, в които е налице концентрация на 
проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация. 

Проектът включва интегрирани мерки, насочени за подобряване 
благосъстоянието на целевата група, обхващащи социалната, здравната и 
образователната сфера. В рамките на проекта ще бъде създаден Център за 
консултиране "Бъди активен", в който ще бъдат назначени служители и експерти, 
пряко ангажирани с проблемите на ромската общност и лицата от етническите 
малцинства като цяло. Центърът ще бъде използван и за провеждане на публични 
срещи с представители на асоциираните партньори по проекта., за честването и 
организирането на различни събития и мероприятия, част от които финансирани 
по настоящия проект.  

В рамките на проекта ще бъдат организирани безплатни здравни прегледи, 
ще бъдат осигурени консултации с психолог и логопед. 30 безработни лица от 
целевата група ще бъдат наети на трудов договор от Община Никола Козлево. 

Дейностите на проекта включват активна работа с деца и ученици от ромски 
произход. Ще бъдат сформирани групи за допълнителни занимания по български 
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език, ще се работи допълнително със зрелостници, ще се работи активно с 
родители от ромската общност. 

Цели на проекта: 
Реализиране на цялостна визия за създаване на траен модел за 

сътрудничество с участието на всички институции на територията на Община 
Никола Козлево с цел изпълнение на комплексни мерки и прилагането на 
интегриран подход за повишаване качеството на живот, социалното включване и 
намаляване на бедността, осигуряване на достъп до образование и обучение и 
постигане на трайна интеграция на най-маргинализираните общности, вкл. 
ромите. 

Специфичните цели на настоящия проект са: 
- Подпомагане интеграцията на пазара на труда на маргинализираните групи 

на територията на Община Никола Козлево. 
- Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги за  

маргинализираните групи на територията на Община Никола Козлево; 
- Развитие на местните общности на територията на Община Никола Козлево 

и преодоляване на негативните стереотипи; 
- Оказване на подкрепа за социално включване чрез осигуряване на достъп до 

образование и обучение. 
 
 
 
Дата: 11.03.2019 г.  
 


