
 

 

 

 

ОБЯВА 

 

За открита процедура за избор на партньори , които съвместно с Община Тервел да изпълнят 

проект за интегрирана схема за приобщаване на уязвими групи чрез реализиране на дейности 

по операции: „Социално икономическа интеграция на уязвими групи“, Компонент 1 на 

ОПРЧР и „Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ на ОПНОИР 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Община Тервел подготвя идейна концепция, която ще внесе за разглеждане и оценка по 

операция „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“ по ОПРЧР и „Интегрирани 

мерки за подобряване достъпа до образование“  на ОПНОИР.Съгласно изискванията на 

операцията, партньорството с поне една неправителствена организация и една 

организация - работодател е задължително.  

В тази връзка, на 17 ноември 2016 г., от 16:00 часа, в зала 201 на Община Тервел ще се 

проведе среща за избор на неправителствена организация и работодател, които желаят да се 

включат като партньори в проект на Община Тервел по операция „Социално-икономическа 

интеграция на уязвими групи“ по ОПРЧР и „Интегрирани мерки за подобряване достъпа до 

образование“  на ОПНОИР.Реализацията на проекта ще бъде възможна, в случай, че идейната 

концепция на Община Тервел бъде одобрена за финансиране. 

Ще очакваме на срещата представители на неправителствения сектор и на работодателите, с 

които ще обсъдим основните дейности, които Община Тервел има ресурс да организира и 

реализира в унисон със  Специфичните цели на интегрираната процедура , насочени към 

подкрепа за социално включване  чрез:  

 Подпомагане интеграцията на пазара на труда на маргинализираните групи 

(Направление 1); 

 Осигуряване на достъп до образование и обучение (Направление 2); 

 Подобряване достъпа до социални и здравни услуги (Направление 3); 

 Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи 

(Направление 4); 

Моля, желаещите да участват в срещата организации да осигурят присъствие на надлежно 

упълномощени свои представители.От страна на Община Тервел участие ще вземат експерти, 

които ще разяснят условията на кандидатстване по интегрираната процедура и акцентите от 

специфичните за сферата на действие стратегически документи на Община Тервел.Ще се 

презентират нагласите на Община Тервел за реализиране на дейности , съответстващи на 

специфичните цели на процедурата.Ще се обсъди капацитета на организациите, желаещи да 

бъдат партньори при реализацията на бъдещ проект по интегрираната процедура. 
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