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Настоящото проектно предложение си поставя за цел да обедини двата
инвестиционни приоритети „Социално-икономическа интеграция на
маргинализирани общности като ромите“ на ОПРЧР и Инвестиционен приоритет:
№ 9ii „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, като
ромите“ на ОПНОИР чрез постигането на интелигентен, устойчив и приобщаващ
растеж в няколко ключови области: пазар на труда (вкл. младежка заетост,
обучение и квалификация, борба с безработицата), осигуряване на равен достъп
"Socio-economic
до качествено образование и създаване на условия за интеграция на децата от
Integration of
етническите малцинства (повишаване обхвата на ромските деца в училищното
Vulnerable Groups in образование, обучение в дух на толерантност и постигане устойчивост в
the Municipality of
резултатите на културната интеграция - повишаване на възможностите за
Cherven Bryag"
съхраняване на ромските традиции и култура, неформално образование и
достъп до културата), социално включване (вкл. интеграция на ромите,
деинституционализация, развитие на модерни социални услуги и социална
икономика) и модернизация на местните общности. Територията на община
Червен бряг обхваща 14 населени места, от които 12 селища и 2 града, със
смесен етнически състав. В голяма част от населените места има обособени
ромски общности. В кварталите с преобладаващо население от малцинствен
произход са налице редица социално-икономически фактори като: липса на
трудови навици и ограничена възможност за заетост, трайна безработица, лоши
битови условия, ниско образование и квалификация на голяма част от жителите,
ранно отпадане от училището на децата и младежите. При анализа на социалноикономическата картина на общината се очертаха някои типични рискове за
лицата от маргинализираните общности: Неравностойна позиция на пазара на
труда; Живот в изолирани общности; Многодетство; Трайна липса на
собственост и доходи и др., затова проекта е изцяло насочено към постигане на
значими и устойчиви резултати в сферата на социалната и образователната
интеграция на територията на Община Червен бряг.

The following project proposal’s main goal is to unify two investment priorities -“Human 30.04.2019/31.12.2020
resources development” program’s „Marginal communities’ (such as romas) social and
economic integration“ and “Science and education for intellectual growth” program’s №
9ii „Marginal communities’ (such as romas) social and economic integration“ through
intelligent, stable and uniting growth achievement in a few key areas: job market
(including youth employment, training and development, unemployment decrease
measures), securing qualitative education equal access and creating for ethnic
minorities children integration (roma children, envolved in school education increase,
tolerance training and steady cultural integration results achievement – roma culture and
traditions preservation opportunities, informal education and culture access), social
involvement (including integration, deinstitutionalization, modern social services
development and social economy) and local communities modernization. Cherven
Bryag municipality consists of 14 populated places, from which 12 villages and 2 towns
with mixed ethnic structure. There are separated roma communities in most of the
municipality places. There are some social and economic issues in the predominantly
minority-populated zones, such as: working habits conditions and job opportunity
constrains, steady unemployment, bad living conditions, low education level and low
work force qualification level, early children and youngsters school fall out. The following
marginalization communities risks emerge during a social and economic municipality
analyses: Nonequivalent job market position; Isolated community everyday life; Large
birth rates; Steady lack of ownership and earnings etc., therefore the project is solely
directed to significant and steady results achievement in Cherven bryag municipality’s
social and economic integration sphere.
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BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1”.
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