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Проект
BG05M9OP001-2.010-0674-C01
„Създаване на социално предприятие в град
Златоград“
Начало на проекта: 01.07.2018 г.
Край на проекта: 01.12.2019 г.
Обща стойност: 391 155.58 лв., от които 332 482.25 лв.
европейско и 58 673.33 лв. национално съфинансиране

Цели на проекта

 Обща цел:
да създаде устойчиви условия за трайна заетост и социално включване на
лица в неравностойно положение на пазара на труда в община Златоград
чрез развитие на социално предприемачество.
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Цели на проекта
 Специфични цели:
1. Създаване на ново, икономически устойчиво, управлявано по предприемачески
начин социално предприятие (СП), което да осигурява работни места и възможност
за социално включване на уязвими групи на пазара на труда в община Златоград,
развивайки две основни услуги: "обществена пералня с химическо чистене" и
"благоустрояване, озеленяване и почистване на зелени площи".
2. Осигуряване на възможност за социално включване и професионална
интеграция на 32 лица от целевата група чрез 12 месечна субсидирана заетост в
СП.
3. Предоставяне на нужната психологическа подкрепа и мотивация, развитие на
ключовите компетенции или професионална квалификация на лицата от целевата
група, с оглед на техния профил и потребности и изискванията на новосъздадените
работни места в СП.
4. Популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество като
възможност за социално включване на уязвими групи.
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Целева група на проекта
 Целеви групи на проекта са 32 лица в
неравностойно
положение на пазара на труда, регистрирани в Дирекция "Бюро
по труда" - Златоград като търсещи работа, както следва:
(1) Безработни лица с трайни увреждания;
(2) Безработни лица над 54 г. възраст;
(3) Продължително безработни лица (лица, които са безработни в
период, по-дълъг от 12 месеца) без възрастови ограничения;
(4) Безработни с основно образование и без професионална
квалификация;
(5) Безработни самотни родители (осиновители) и/или майки
(осиновителки) с деца до 5-годишна възраст.
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Социално предприятие
 Сдружение „Център за развитие и подкрепа на бизнеса – клон Златоград“
ще започне да функционира като СП чрез настоящия проект;
 Предметът на дейност на клона е развитие на социално
предприемачество с цел да се улесни достъпа до заетост и да се осигури
подкрепа за социалното включване на уязвими групи, което е в
съответствие с дейността, която ще стартира по настоящия проект.
 Модел на сътрудничество между НПО и община
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Социално предприятие
Две основни услуги:
 i)обществена пералня с химическо чистене и
 ii)благоустрояване, озеленяване и почистване на зелени площи.

СП се създава, за да отговори на социалните нужди в Златоград, да
създава алтернативна заетост, да подпомага борбата с безработицата, да
интегрира групи в неравностойно положение на пазара на труда и да
генерира добавена социална стойност.
СП ще развива стопанска дейност, като приходите от нея ще бъдат
реинвестирани 100% за постигане на основната му нестопанска цел.
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Дейности
 Психологическо подпомагане и мотивиране на лица от
уязвимите групи за включване в заетост
 Предоставяне на професионално обучение за лица, за
които е осигурена заетост на длъжност "Работник,
озеленяване" по част от професия "Работник в
озеленяването“, професионално направление:
Градинарство (паркове и градини), специалност
„Озеленяване и цветарство“ по първа квалификационна
степен, в съответствие с изискванията на ЗПОО
 Предоставяне на обучение по ключова компетентност 6
„Обществени и граждански компетентности“ съгласно
Европейската квалификационна рамка за лица, за които е
осигурена заетост в дейност "Обществена пералня с
химическо чистене" на социалното предприятие
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Дейности
 Подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 месеца
на 32 човека:
- „Работник, озеленяване“, код 92140015 – 16 човека
„Машинен оператор, пералня“, код 81572002 – 4 човека
„Машинен оператор, гладене в пералня“, код 81572001
– 4 човека
„Машинен оператор, химическо чистене“, код 81572003
– 3 човека
“Организатор, работа с клиенти”, код 33393020– 1 човек
„Касиер“, код 52301001 – 1 човек
„Шофьор“, код 83222002 – 1 човек
„Отговорник/Специалист, техническа поддръжка“, код
31193069 – 1 човек
„Чистач“, код 91120004 – 1 човек
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Дейности
 Осигуряване на наставници от работодателя за
новонаетите лица на длъжност "Работник, озеленяване“
 Сключване на трудови договори с екипа на социалното
предприятие
 Оборудване на новосъздадените работни места
 Социален маркетинг и популяризиране на социалната
икономика и социалното предприемачество
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Резултати
Индикатори:


Неактивни или безработни участници – 34 лица



Неактивни и безработни участници в заетост след приключване
на проекта – 16 лица
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

office@cdbs.eu
www.cdbs.eu
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Сдружение „Център за развитие и подкрепа на бизнеса“ и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз
и Управляващия орган.
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