
                                                                                                           
 

Национална федерация на работодателите на инвалиди изпълнява проект:  

№ BG05M9OP001-2.005-0116-C01 „Иновативни интегрирани услуги за 

подкрепена заетост за лица с увреждания” по процедура: BG05M9OP001-2.005 

„Активно включване”  

финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”  

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,  

партньор Сдружение Хоризонти 

Периода на изпълнение на проекта е от  01.10.2018г. до 31.12.2019г. 

Обща стойност на проекта 337 405.68  лева, от които 286 794.83 лв. 

европейско и 50 610.85 лв национално съфинансиране   

 

 

 

 

Целите на проекта са :  

 Реализация на комплексни действия в посока улесняване достъпа до заетост на лица с 

увреждания, включително и чрез предоставяне на иновативни социални услуги както и 

увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивни лица на възраст над 29 

години.  

Специфичните цели са:  

• предоставяне на комплекс от иновативни услуги за подкрепена заетост на хора с 

увреждания (ХУ), вкл. техни семейства  и  

• Разчупване на негативните стереотипи за трудовия потенциал на ХУ.  

 

 

Очакваните резултати са: 

1. Предоставяне на професионално ориентиране и консултиране на минимум 30 лица с 

увреждания 

2. Предоставяне на специализирани услуги за подкрепа за заетост на около 50 лица с 

увреждания и членове на техни семейства: 

• Обучения за повишаване пригодността на заетост на минимум 30 лица с 

увреждания 

• Групови сесии за повишаване пригодността за заетост на минимум 30 лица с 

увреждания 

• Предоставени индивидуални консултации на минимум 30 лица с увреждания 

• Минимум 50 лица, преминали през някоя от посочените форми на работа 



                                                                                                           
 

3. Информационно - мотивационна кампания за създаване на позитивни нагласи сред 

общество, работодатели и хора с увреждания относно неизползвания трудов потенциал на 

лицата с намалена трудоспособност. 

 

 
Основните дейности по проекта са:  

 

1. Професионално ориентиране и консултиране на лица с увреждания 

2. Подкрепа за намиране на работа и подобряване достъпа до заетост на хората с 

увреждания, вкл. чрез интегрирани комплексни мерки и предоставяне на 

подкрепящи иновативни услуги в общността по методологията „подкрепена 

заетост” 

3. Инициативи за информиране и представяне на възможностите на хората с 

увреждания и позитивната им роля в обществото с цел разчупване на стереотипите 

и промяна на нагласата на обществото и работодателите спрямо тях чрез 

информирането им в достатъчна степен за възможностите на хората с увреждания. 

4. Информация и комуникация 

5. Управление на проекта 

 

Целевите групи, към които е насочен проекта са:  

 

Лица с увреждания, включително техни семейства 

 


