Накрая лицата ще бъдат наемани към
общини и общински предприятия на
пълно или непълно работно време
(най-малко на 4 часа) за период до 12
месеца. Разходите за възнаграждения
на наетите лица са в размер на
минималната работна заплата - 510
лева. Примерни дейности, които ще
изпълняват наетите лица:
- Ремонтни дейности и поддръжка на
обществени сгради;
- Благоустройство на населеното
място: озеленяване, оформяне на
тревни площи, изграждане на зони за
отдих;
- Ремонтни дейности и поддръжка на
пътища;
Очаква се по Програмата да бъдат
разкрити 82 брой работни места с
оглед високото ниво на безработица в
Община Каолиново.

От 1 януари 2018 година минималната работна
заплата в страната се вдигна от 460 на 510 лева.
С повишаването на минималната заплата се
очаква да се повиши интереса към
нископлатените работни места. Предвид това и
с оглед на новите възможности за Община
Каолиново, като работодател по различни
програми и мерки за осигуряване на
субсидирана заетост през 2018 г., в настоящата
информационна брошура е представена полезна
информация за представителите на целевата
група по проекта, която да ги улесни в
търсенето и намирането на работа. Всякаква
допълнителна
информация,
относно
възможностите за започване на работа, може да
получите в Дирекция ,,Бюро по труда”
гр.
Каолиново или Общинска администрация
Каолиново.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И /ИЛИ
ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА
НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
Операция „Осигуряване на топъл обяд – 20162020“ BG05FMOP001-3.002

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАБОТА
ПРЕЗ 2018 ГОДИНА С РАБОТОДАТЕЛ
ОБЩИНАТА

Настоящата информационна брошура е
изготвена в изпълнение на Дейност 4
„Предоставяне на съпътстващи мерки“
за намаляване на бедността и насърчаване
на социалното включване на най-нуждаещи
те се лица по проект „Осигуряване на
топъл обяд в Община Каолиново“
Договор № BG05FMOP001-3.002-0228-C01
Община Каолиново
www.kaolinovo.bg

ПО ПРОЕКТ
„ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА
КАОЛИНОВО“

Проект
,,Обучения и заетост за младите хора”

Възможностите
младежи

за

безработните

Целта на проекта е интеграция на
безработни младежи до 29-годишна възраст
включително, регистрирани в дирекции
„Бюро по труда“ към Агенция по заетостта,
на пазара на труда чрез заетост при
работодател или посредством осигуряване
на обучения и субсидия за продължителна
заетост. Община Каолиново е подала и има
одобрена заявка по проекта за наемане на 53
младежи, на територията на всички
населени
места.
Изисквания
към
безработните лица за включване в заетост
по схема „Обучения и заетост за младите
хора”:
- да са регистрирани в дирекции „Бюро
по труда” (ДБТ);
- да са на възраст до 29 г. включително;
Приоритетно
ще
бъдат
подкрепяни
безработни младежи до 29 г., вкл., които:
- са с основно или по-ниско образование;
- са продължително безработни с
регистрация в ДБТ от 12 и повече месеца;

Осигуряване на 6 месечна заетост на
разкритите работни места по Проекта,
придобиване на професионален опит и
практически умения. Свободните места са за
общи работници и хигиенисти. Наетите лица
ще работят на 8 часов работен ден и ще
получават минималното възнаграждение за
страната - 510 лева. Задължително условие
при подбора е лицата да са регистрирани в
Бюро по труда гр. Каолиново. За всяко
работно място има осигурен настойник,
който да подпомага на младежите за
придобиване на знания и умения. За да
бъдат включени в проекта, желаещите лица
трябва най-напред да подадат в Дирекция
“Бюро по труда” гр. Каолиново Заявление
за участие (по образец), след което биват
насочвани към работодателя за извършване
на окончателен подбор. Работодателят
извършва окончателен подбор измежду
насочените от ДБТ безработни младежи и на
тези, които са одобрени за заемане на
работни места се извършва проверка за
допустимост и принадлежност към целевата
група.

Програма ,,Работа”
Основна цел на програмата е
повишаване на заетостта и на трудовите
умения на безработни лица в
неравностойно положение на пазара на
труда от общини с високо равнище на
безработица, в това число:
- продължително безработни лица;
- безработни лица на социално
подпомагане;
- безработни лица без професионална
квалификация и с ниско образование;
- икономически неактивни лица,
включително обезкуражени лица, след
регистрация в бюрата по труда. За
разлика от други програми и мерки за
заетост, при тази програма няма
възрастови ограничения.
Как ще се реализира на Програмата
Неактивните или безработни лица ще
бъдат мотивирани да започнат работа.
Тези лица ще бъдат включени в
обучения вкл. и чрез издаване на
ваучери
за
придобиване
или
повишаване
на
професионалната
квалификация.

