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Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.005-0040-C01 „Подобряване достъпа до 

заетост и предоставяне на иновативни интегрирани социално-здравни услуги на уязвими групи в Община Горна 

Оряховица”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. 

 

 

О Б Я В А 
 

Общинска администрация Горна Оряховица и „ЕЛЕМЕНТ 2002” ЕООД канят 

хора с увреждания и лица, полагащи грижи за зависими членове на техните 

семейства от гр. Горна Оряховица и селата Върбица, Драганово, Правда и 

Първомайци, на информационна среща по проект „Подобряване достъпа до заетост 

и предоставяне на иновативни интегрирани социално-здравни услуги на уязвими 

групи в Община Горна Оряховица” предоставящ възможност за включване в 

дейностите по проекта: 

- Предоставяне на посреднически услуги- професионално ориентиране и 

консултиране и подобряване на достъпа до услуги за кариерно развитие, 

насърчаване участието на пазара на труда, мотивиране и възстановяване на 

трудовата активност. 

- Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности- 

„Дигитална  компетентност” 

- Осигуряване на заетост на лицата, полагащи грижи за зависими членове или 

хора с увреждания след предоставяне на посреднически услуги и/ или обучение.  

Информационната среща ще се проведе на 30.05.2017г. /четвъртък/ от 10,00 

часа в сградата на Общинска администрация Горна Оряховица, ул. „Георги 

Измирлиев” №5, зала 1. 

Във връзка с горното уведомяваме, че за улеснение на живеещите в с. 

Върбица, с. Драганово, с. Правда и с. Първомайци, екипът за организация и 

управление на Проекта, е изготвил график за провеждане на информационни дни, 

както следва: 

с. Върбица- 15.05.2017 г. /09:30 ч./ и 25.05.2017 г. /11:30 ч./ в сградата на 

кметството. 

с. Драганово- 18.05.2017 г.  /11:00 ч./ и 26.05.2017 г. /11:00 ч./ в сградата на 

кметството. 

с. Правда- 16.05.2017 г. /10:00 ч./ и 22.05.2017 г. /10:00 ч./ в сградата на 

кметството. 

с. Първомайци- 23.05.2017 г. /10:00 ч./ и 31.05.2017 г. /10:00 ч./ в сградата на 

кметството. 

 

 


