Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
Проект „КОМПАС – Интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа“
Договор за БФП № BG05M9OP001-2.018-0013-С01
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Проект „КОМПАС – Интегрирани мерки за социално включване в община
„Тунджа“
Регистрационен номер на договора по ОП РЧР № BG05M9OP001-2.018-0013-С01
Регистрационен номер на договора по ОП НОИР № BG05M9OP001-2.018-00132014BG05M2OP001-С01
Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ и по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,
процедура чрез директно предоставяне с интегрирано проектно предложение
BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ
ГРУПИ.
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ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1.
Бенефициент: Община „Тунджа“
Партньори:
Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“, гр. София;
„КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ“ ООД, с. Кукорево, община „Тунджа“, област
Ямбол;
Детска градина „Изворче“, с. Кабиле, община „Тунджа“, област Ямбол;
Сдружение „Ромска академия за култура и образование“, гр. Сливен
Обща стойност на проекта: 1 039 899,31 лв.,
в т.ч. 649 941,54 лв. по ОП РЧР и 389 957,77 лв. по ОП НОИР.
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Обща цел: Превенция на социалното изключване, намаляване на бедността
сред децата и други лица в риск, чрез интегрирани инвестиции в ранното детско
развитие, подобряване на достъпа до образование, адекватни социални и здравни
услуги, осигуряване на защитена заетост и обучения за жителите в населените
места на община „Тунджа“.
Общата цел на интегрирания проект ще бъде постигната чрез реализиране на
конкретни цели:
- създаване на Център Компас и предоставяне на интегрирани услуги от
специалистите работещи в него, за постигане на следните конкретни цели насочени
към лицата от целевите групи;
- провеждане на обучения за придобиване на професионални компетенции и
осигуряване на субсидирана и защитена заетост, което във висока степен да
гарантира включването на неактивните лица на трудовия пазар;
- осигуряване на достъп до нови форми на медико-социални услуги, които да
гарантират гъвкав достъп до грижа в домашна среда, като се предостави
възможност за заетост на безработни лица;
- реализирани дейности и мерки за подкрепа на деца в ранна детска възраст,
техните семейства и други лица в риск за подобряване на достъпа до здравна грижа
в населените места на община „Тунджа“;
- осигуряване на интегрирани форми на семейно консултиране по отношение
на рационалното детско хранене в най-ранна възраст, съчетано с услугата
безплатна детска млечна кухня;
- прилагане на нови, гъвкави форми на усвояване на умения и компетенции за
подобряване на образователната среда;
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- прилагане на иновативни форми на взаимодействие с родителите с цел
повишаване

на ефективността

и ефикасността

на образователния процес,

превенция на ранното напускане на училище и постигане на пълен обхват на децата
и учениците от сегрегирани общности в общинската образователна инфраструктура;
- прилагане на различни форми на общностна работа и на медиация, в т.ч.
трудова, здравна, образователна, социална, с цел мотивиране на лицата от
целевата група за включване в проектните дейности и повишаване на техните
интерес, мотивация и участие;
-

реализиране на иновативни общностни дейности с цел насърчаване

участието на родителите в образователния процес;
- провеждане на информационни кампании за разясняване на взаимните ползи
от

образователната

преодоляване

на

интеграция

негативните

на

децата

стереотипи

и

от

етническите

обществените

малцинства
нагласи

и

спрямо

„различните“;
- да бъде надграден и развит опитът и практиките, реализирани от община
„Тунджа“ с оглед на предоставянето на по-качествени, ефективни и ефикасни услуги.
Проектното предложение има за цел да надгради и разшири обхвата на
социалните, здравните, образователните услуги, насочени към лицата от целевите
групи чрез иновативни и съобразени със специфичните потребности на местните
общности интегрирани интервенции, прилагани от специалисти в и извън Център
Компас.
Дейности по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
Дейност 1. Формиране на Общностен интеграционен център КОМПАС и
предоставяне на комплексни интегрирани интервенции.
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Дейност 2. Активиране и мотивиране на икономически неактивни лица за
активно поведение на пазара на труда. Осигуряване на посредничество за намиране
на работа от специалистите в Общностен център КОМПАС.
Дейност 3. Предоставяне на обучение за придобиване на професионална
квалификация в 3 професионални направления за 15 лица - представители на
целевите групи.
Дейност 4. Включване в стажуване, осигуряване на наставници и защитена
заетост в мебелно производство за 5 лица от целевите групи.
Дейност 5. Включване в заетост на 10 лица, преминали професионални
обучения за социален асистент и помощник в строителството.
Дейност 6. Създаване на безплатна детска млечна кухня с педиатрична грижа и
предоставяне на индивидуални консултации и социално-здравна медиация на
целевите групи.
Дейност 7. Повишаване на здравната култура на лицата от целевите групи.
Провеждане на еднодневен встъпителен семинар за здравните специалисти,
работещи по проекта и родители на територията на община Тунджа
Дейност 8. Засилване ролята и капацитета на ЗМ работещи на територията на
община „Тунджа“.
Дейност 9. Работа с родители с фокус жени по отношение на здравна
превенция в областта на майчино и детско здраве. Създаване на групи за
самопомощ за жени живеещи в неравностойно положение.
Дейност 10. Повишаване на здравната култура - изготвяне на здравни карти,
профилактични прегледи, скрининг.
Дейност 11. Здравни кампании за подобряване информираността на уязвимите
групи с фокус роми по отношение на здравна превенция.
Дейност 12. Хипотерапия за лица от уязвими групи.
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Дейности по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020:
1. Подбор и назначаване на 10 образователни сътрудници в общинските детски
градини и общински училища с подготвителни групи в училища и детски градини партньори по проекта.
2. Подобряване на образователната среда в детски градини и училища, в които
се обучават интегрирано деца и ученици от етническите малцинства и търсещи или
получили международна закрила чрез на създаване на Мобилна академия „Мисия
образование“.
3. Насърчаване участието на родителите в образователния процес чрез
създаване на читателски клубове и мобилни детски библиотеки в детските градини в
Община Тунджа и общинските училища с подготвителни групи.
4. Превенция на ранното напускане, насърчаване на интеграционните процеси
и превръщането на училището в желана територия чрез формиране на спортни
ателиета в училищата на община „Тунджа“ и провеждане на образователни
екскурзии за ученици и родители.
5. Насърчаване включването на родителите в образователния процес чрез
формиране на семейни/ родителски клубове.
6. Общностни
дискриминация,

дейности

основана

на

и

кампании,
раса,

насочени

етнически

към

произход

недопускане
или

принадлежност.
Дата на стартиране: 06.03.2019 г.
Дата на приключване: 31.12.2021 г.
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