BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“
Проект № BG05M9OP001-2.010-0324-С01
„Създаване на социално предприятие за озеленяване и благоустройство в Община Радомир“

Община Радомир с одобрен проект за създаване на Общинско
предприятие по озеленяване и благоустрояване
Община Радомир има одобрен проект за създаване на общинско
предприятие "Социално предприятие за озеленяване и благоустройство в
Община Радомир“ по Процедура BG05M9OP001-2.007 „Развитие на социалното
предприемачество” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
2014-2020г..
Стойността на одобрените разходи са 199 722.01 лв. Проектът ще се
изпълнява в рамките на 14 месеца.
Проектът прилага интегриран подход за решаване на част от проблемите на
уязвимите групи, дефинирани на територията на Община Радомир. То
предвижда създаване на Социално предприятие за озеленяване и
благоустройство, което ще развива дейности по озеленяване и благоустрояване
на територията на община Радомир, които ще се състоят в почистване и
поддържане на зелени площи, обществени паркове, градини, крайпътно и
крайулично озеленяване, декоративна дървесна, храстова и тревна растителност
включително паркови елементи, детски площадки, разположени в гр. Радомир.
На трудов договор ще бъдат назначени 14 души от рискови социални групи и 5
души персонал на предприятието, които ще ползват помещения общинска
собственост, след като бъдат ремонтирани. За обезпечаване на дейността на
Социалното предприятие ще бъдат закупени оборудване, материали и
консумативи. Предвидено е провеждане на обучение за назначените
представители от целевите групи.
Старта на дейността на Социалното предприятие ще подкрепи процеса на
интеграция на пазара на труда на лицата от рискови групи. Инвестицията по
проекта има изразен социален ефект спрямо лица от уязвимите групи, тъй като
ще съдейства за включване на човешкия капитал в икономиката на общината и
ще гарантира подобряване на качеството им на живот. Дейностите в рамките на
социалното предприятие по проекта са обвързани с включване в активния трудов
и социален живот, чрез форми на специализирана заетост, даваща възможност за
създаването на базови социални и трудови умения на лицата от целевата група.
Това ще спомогне Община Радомир, да се справи адекватно с потребностите на
рисковите и уязвими групи, което ще доведе и до оптимизиране на социалните
разходи на Общината.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси
2014 -2020“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

