
 
 
 

Одобрено е проектно предложение по процедура 
№ BG05М9ОП0012.052 МИГ ,,Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа”- 

,,Социално – трудова и здравна  интеграция” на стойност 147 650,82 лв. 
наименование на проекта:,,Социално приобщаване на представителите на уязвими, 
етнически и маргинализирани групи в община Ситово чрез подобряване достъпа до 

заетост, социални и здравни услуги” 
 
 
 
        Проектното предложение е насочено към социално-икономическа интеграция на 
представителите на ромската общност на територията на община Ситово и на други 
етнически групи от местното население в ситуация на уязвимост и маргинализация, на 
хора в риск и хора, населяващи територия, в която е налице концентрация на 
проблеми, създаващи риск от бедност. Проектното предложение включва 
идентифициране на икономически неактивните представители на целевата група, и в 
зависимост от конкретните им характеристики прилагане на индивидуализирани 
мерки за активиране за включване на пазара на труда.  
По проекта  ще бъде назначен  Трудовият  медиатор, който  ще работи индивидуално с 
всеки идентифициран член на целевата група. Предвидено е подкрепа за обучение на 
20 лица от целевата група за придобиване на професионална квалификация и 
осигуряване на последваща субсидирана заетост за тях в Общинска администрация - 
Ситово. Изпълнението на проектното предложение ще доведе до осигуряване на 
достъп до здравна информация и повишаване на здравната култура, както и подкрепа 
за реализация на основните социални права на целевата група. При осъществяване на 
дейностите в центъра на вниманието ще бъдат поставени потребностите на лицата, т.е. 
на фокус ще бъде „отделният човек” с неговите нужди за подкрепа, което ще спомогне 
за тяхната социално-икономическа интеграция. Изпълнението на проектното 
предложение ще доведе до постигане на положителен ефект върху представителите на 
най-маргинализираните групи на територията на община Ситово и на МИГ „Главиница 
– Ситово Крайдунавска Добруджа” чрез намаляване на бедността и насърчаване на 
социално включване. Местните хора са основен стълб на местното развитие. 
Общинска администрация Ситово в качеството й на работодател има готовност за 
създаване на работни места и наемане на работници на длъжност „Работник, 
озеленяване”  – 10 чов. и длъжност „Работник, поддръжка на пътища” – 10 чов. В 
населените места на територията на общината има паркови пространства, за които е 
необходимо да се извършват различни дейности като облагородяване и почистване на 
терени, оформяне на паркови елементи, почистване на пространства за отдих и детски 
площадки, поддържане на гробищни паркове и др. 


