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ПРОЕКТ 

  
„Подобряване достъпа до заетост и предоставяне на иновативни интегрирани социално - здравни 

услуги на уязвими групи в община Горна Оряховица” 

ДОГОВОР № BG05M9OP001-2.005-0040-C03 

Проектът се финансира от  Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. 
 

Водеща организация: Община Горна Оряховица 

 
Продължителност на проекта: 

 
20 месеца 
 

 
Кратко описание: 

Осигуряването на достъпни, висококачествени и устойчиви услуги за 
семейства и възрастни хора в риск, хора с увреждания и техните 
семейства, както и възможности за достъп до пазара на труда за 
икономически неактивните лица е един от ефективните инструменти за 
подобряване качеството на техния живот, както и за тяхното пълноценно 
включване в обществото. 
Реализирането на проекта подобри качеството на живот на уязвимите 
групи, достъпа до социални услуги в общността и до 
пазара на труда чрез въвеждане на комплексни действия на територията 
на община Горна Оряховица. Дейностите са от голямо значение за 
общината, тъй като за възрастните хора и хората с увреждания липсват 
перспективи и възможности за 
ресоциализация, не са развити алтернативните услуги и те разчитат 
единствено на своите близки. В тази връзка са 
проведени мероприятия за 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, 
проведени обучения по "Дигитална компетентност" и професионално 
обучение за "Болногледач", осигурена  е заетост на лица с увреждания и 
лица, полагащи грижи за зависими членове от семейството, както и 
стартирана иновативна интегрирана социално-здравна услуга чрез 
мобилни екипи, като по този начин се осигури работа на икономически 
неактивни лица и  са осигурени необходимите социални услуги за 
уязвимите групи в общината. Проведени са инициативи за информиране и 
представяне на възможностите на хората с увреждания, позитивната им 
роля в обществото с цел разчупване на стереотипите и промяна на 
нагласата на обществото и работодателите спрямо тях чрез 
информирането им в достатъчна степен за възможностите на хората с 
увреждания. 
 

 
Стойност на проекта: 

 
277 717.68 лв. 

  



 

  


