
 

Проект BG 051РО001-5.1.01-0110-С0001 
„Социалното  предприемачество – нова форма за развитие на  

социалния капитал в Община Рила.” 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

            “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

 

 

          Този  документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
             «Развитие на  човешките ресурси», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. 
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Рила и при никакви обстоятелства не 
може де се приеме, че този докумнет отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия 

орган. 
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Име на проекта: BG 051РО001-5.1.01-0110-С0001„Социалното  предприемачество – нова 

форма за развитие на социалния капитал в Община Рила.” 

  

Договарящ орган: Агенция за социално подпомагане .  

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. 

 

Срок на изпълнение: 01.03.2010г.-28.02.2011г. 

 

Бюджет: 234 740, 20 лв. 

 

Обща цел: 

� Да се създадат условия за  активна подкрепа за социално включване на 

хора от уязвими групи от населението на община Рила. 

Специфични цели: 

� създаване на подкрепяща заетост- работни места за хора, кото не са в 

състояние за участие в реална трудова заетост; 

� създаване на център за подкрепа за лица в неравностойнно положение за 

преход към реалния пазар на труда и включването им в социално-

икономическия живот на община Рила. 

� въвеждане и развитие  на устойчиви модели   на социалната икономика, 

включително създаване на социално предприятие, с активно партньорство 

и граждански инициативи. 

Дейности:  

� Създаване на «Център за подкрепа за лица от уязвими групи» за преход 

към реалния пазар на труда. В центъра за подкрепа ще  се провеждат 

обучителни курсове за преквалификация, мотивационни обучения и помощ 

за трудова реализация;  

� Създаване на  Социално предприятие- “Работилница за приложно 

изкуство” към Център за подкрепа за лица в неравностойнно положение и 

без реален шанс за трудова реализация. 
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�  Извършване на строителнно-ремонтни дейности/текущ ремонт на 

предвидената за целите на проекта сграда, включващи боядисване на стени 

и тавани, подмяна прозорци и врати, полагане на подови настилки; 

� Доставка на обзавеждане и офис техника за  центъра и социалното 

предприятие и пространствена организация за определената сграда. 

� Извършване на подбор и определяне на конкретните лица от целевата 

група, които ще участват в проекта; 

� Провеждане на мотивицаонно обучение на лицата от целевата група. 

Дейността  е насочена  към повишаване мотивацията на лицата от уязвими 

групи към трудова реализация при отчитане индивидулните им 

възможности. 

� Провеждане на професионални обучителни курсове  в сферата на 

строителството- професии “Външни облицовки и настилки” и “Зидарий” за 

лица, с потенциални възможности за реализация на пазара на труда. 

� Провеждане на практическо обучение на лица от целевата група, които 

нямат реален шанс за трудова реализация за развитие  на умения за 

производство на специфични продукти/сувенири/. 

� Изготвяне  на проучване за състоянието и перспективите за развитие на 

социално предприемачество в общината и региона; Провеждане на 

обучение по социално предприемачество за  съществуващи и бъдещи 

доставчици на социални услуги,Изготвяне на стратегия за маркетинг 

реализация на специфични сток;Провеждане на дискусионене форум; 

Целеви групи: 

� Дълготрайно безработни, обект на социално подпомагане; 

� Лица от  малцинствени групи /роми/; 

� Хора с трайни увреждания; 

� Самотни и многодетни родители; 

� Лица, изтърпели наказание “лишаване от свобода 

 


