ОБЯВА
Община Полски Тръмбеш разработва идейна концепция за приобщаване на уязвими
групи на територията общината за кандидатстване по интегрирана процедура , финансирана
по Оперативни програми „Развитие на човешките ресурси“ и „Наука и образование за
интелигентен растеж“. Концепцията е в изпълнение на План за действие на община Полски
Тръмбеш за изпълнение на интеграционните политики 2016-2020 г., в изпълнение на
Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и
др.граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за
периода 2012-2020 г., в съответствие с Националната стратегия на Република България за
интегриране на ромите 2012-2020 г., Национална стратегия за намаляване на бедността и
насърчаване на социалното включване 2020 г. и Стратегия за образователна интеграция на
децата и учениците от етническите малцинства 2015-2020 г.
В тази връзка Община Полски Тръмбеш обявява процедура за избор на партньорски
организации- неправителствени организации, работодатели и училища, които биха желали да
участват в изпълнението на проект.
Кандидатите за партньори следва да изготвят кратко описание на своите ангажименти
в изпълнението на интегрираните мерки на проекта, като имат предвид, че в проекта като
асоциирани партньори ще участват териториалните структури на Агенция по заетостта,
Агенция за социално подпомагане, Регионалната здравна инспекция и Министерството на
образованието и науката.
Ангажиментите следва да попадат в следните области:
- Подобряване на достъпа до заетост;
- Подобряване достъпа до образование;
- Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги;
- Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи.
Критерии за подбор:
- Опит на организацията в работата с младежи и уязвими групи;
- Брой конкретни предложения за ангажименти в посочените области за приобщаване
на уязвимите групи.
Изборът на партньор ще се базира на свободна и лоялна конкуренция , равнопоставеност и
не дискриминация на всички организации, представили своите виждания за идейна концепция
за интеграция на уязвимите групи на територията на общината.
Краен срок за подаване на предложения 8 декември 2016 г., - деловодството на Община
Полски Тръмбеш.

