
 
 

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и 
финансовата подкрепа на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд. „ЕВРИКА 3М” ЕООД носи цялата 
отговорност за съдържанието на настоящият документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална 

позиция на Европейския съюз или Министерството на труда и социалната политика. 
 
 

BG05M9OP001-1.002-0071-C01 “Активни за нашия регион”  
проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2014-2020 г., с финансовата подкрепа на  Инициатива за 
младежка заетост и Европейския социален фонд 

 

Община Лясковец осигурява заетост на млади хора чрез проект  

 

 Проектът се изпълнява в изпълнение на Административен договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.002-0071-C01 по 
процедура BG05M9OP001-1.002 – „Активни”. Водеща организация е „ЕВРИКА 3М” 
ЕООД, в партньорство с Община Лясковец и Община Върбица. Проектът цели да 
идентифицира и мотивира за активно поведение на пазара на труда 80 неактивни 
младежи до 29 годишна възраст в общините Лесковец и Върбица, които не са в никаква 
форма на заетост или образование и обучение и не са регистрирани в Дирекция Бюро 
по труда. 

 Главната цел на проекта е да подобри достъпа до заетост като осигури 
устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност на тези, които не 
са ангажирани в трудова дейност, образование и обучение и младите хора от 
маргинализираните общности на територията на общините Лясковец и Върбица. 

 В рамките на проекта се предвижда да бъдат идентифицирани лицата от 
целевата група, на които ще им бъде проведено мотивационно обучение с 
продължителност 16 учебни часа, разпределени в два дни и то ще предостави знания за 
изискванията и тенденциите на пазара на труда и изграждане на умения за 
себеизследване и себеутвърждаване. 

След провеждането на мотивационното обучение, на 60 лица от целевата група 
ще бъде проведено и професионално обучение по една от следните професии и 
специалности: 

1. Професия „Помощник в строителството”, специалност „Основни и 
довършителни работи” – с хорариум 300 часа. 

2. Професия „Работник в озеленяването”, специалност „Озеленяване и цветарство” 
– с хорариум 300 часа. 
За осъществяването на контакт с идентифицираната целева група се предвижда 

да бъдат обособени два офиса „Активни” в село Добри Дял, община Лясковец и в гр. 
Върбица, за целта двата офиса ще бъде доставено оборудвани за осъществяване 
дейности по подпомагане активирането на идентифицираните младежи.   

На успешно преминалите държавните изпити по съответната професия ще бъдат 
издадени свидетелства за професионална квалификация и ще им бъде осигурена заетост 
за период от 6 месеца към Община Лясковец и Община Върбица.  

Продължителността на проекта е 15 месеца. Обща стойност на проекта е 344 
736,98 лева. 

 


