
Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Инициативата за младежка заетост и
Европейския социален фонд

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Цялата
отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „АРГИ“  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че

този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

На 19.04.2016 г. Сдружение „Алианс за регионални и граждански
инициативи (АРГИ)“ в партньорство с община Силистра и „Стройпроект“
ООД стартираха изпълнението на проект “Да научим, да се включим!
Мотивиране, обучение и включване в заетост на неактивни младежи“,
Договор No BG05M9OP001-1.002-0065, финансиран по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, чрез процедура за
подбор на проекти BG05M9OP001-1.002, схема „Активни“. Процедурата се
осъществява с финансовата подкрепа на Инициативата за младежка заетост
и Европойския социален фонд.
Основната цел на проекта е да активира и интегрира в заетост млади хора
до 29 годишна възраст от община Силистра, които имат желание за
личностно и професионално развитие.
За да бъдат включени в дейностите младежите трябва да отговарят на
следните условия: да са на възраст от 15 до 29 г., да не са регистрирани в
Дирекции “Бюро по труда“ през последните 12 месеца и поне 4 месеца
преди включването им  в проекта да са били извън заетост или извън
образователната система.
В рамките на проекта кандидатите ще преминат през мотивационни
обучения и обучения за придобиване на професионална квалификация по
една от двете специалности „Парково озеленяване“ или „Помощник в
строителството“. По време на обученията всеки обучаем ще получава
стипендия в размер на 10 лева за всеки присъствен учебен ден в
гр.Силистра и по 15 лева, ако пътува от съседно населено място до града.
Успешно завършилите ще получат Свидетелство или Удостоверение за
професионална квалификация. Тези държавни документи са с признати
права в България, на територията на ЕС и в трети страни, с който България
има сключени двустранни сбогодби за признаване на образователна
степен.
Партньорите по проекта ще осигурят 6 месечна заетост за младежите:
Община Силистра ще наеме 30 човека, в „Стройпроект“ ООД ще бъдат
назначени 15 човека.
За повече информация и записване на участие, можете да се свържете с нас
на адрес: cneshkova@arci-ngo.org,  или  гр. Силистра, ул. „Москва“ No 8,
сградата на АРГИ – Център, тел.: 086 82 07 72; 0882 02 62 59; 0889 716937;

mailto:cneshkova@arci-ngo.org

