ПРОТОКОЛ № 7 /24 април 2015 г.
От проведена работна среща в община Две могили по проект „Партньорства 2020“
Днес, 24 април 2015 г. в Клуба на земеделеца – гр. Две могили се проведе
работна среща по проект „Партньорства 2020“. В срещата участваха 14 участници:
представители на местната власт; представители на образователни институции и
читалища.
Микаела Здравкова, ръководител на проекта представи целите и дейностите по
него. Фасилитаторът на срещата Лора Саркисян, представи добри практики на
партньорство между НПО и местни власти, както и възможности за такова според
приоритетите и мерките в Общинския план за развитие на Община Две могили за
периода 2014 – 2020 г.
Във втората част на инициативата участниците предложиха идеи за партньорски
проекти, описани в матрицата по- долу:
Матрица за описание на проектните идеи – община Две могили, 24 април 2015
Работно заглавие
Описание на
проблема

Цел: Главна цел,
специфична цел/и
Целева група/и и
финални
бенефициенти
Продължителност на
проекта
Основни дейности

Дневен център за възрастни хора
В процеса на деинституционализация на социалните услуги в
България някои органи на местно самоуправление делегират
тези дейности на лицензирани доставчици, други – като
община Две могили, извършват сами предоставянето на
услугите .
Въпреки
безспорните
успехи
на
общината
в
разнообразяването на услугите и подобряването на
качеството им, се констатира факта, че съществуват още
редица
проблеми,
породени
от
влошаването
на
демографската ситуация, обезлюдяване на селищата (град
Две могили е единственото селище в общината с население
над 2000 души), изолация на възрастните хора.
Работата в клуба на хората с увреждания не е достатъчна;
клубът се отваря веднъж в седмицата, посетителите смятат,
че това не е достатъчно да отговори на техните нужди от
общуване
Създаване на предпоставки за социалиация на възрастните
хора в гр Две могили чрез редовна и организирана работа на
клуба на хората с увреждания
Дневен център за пенсионери в Две могили

12 месеца
Съставяне на план за работата на клуба, който включва:
Тематични вечери
Годишнини на писатели
Здравни беседи
Редовни срещи на членовете
Оборудване на помещението с апарати за нагревки, масажни
столове, помощни материали – за неспециализирани здравни
грижи

Резултати
Партньори
Необходими ресурси:
обща стойност,
предварителни
проучвания, хора,
оборудване и др.
Съответствие с
Общинския план за
развитие 2014-2020

Наемане на рехабилитатор, който да идва веднъж в седмица
Осигурени социални контакти на възрастните хора и особено
на самотните хора с увреждания; преодоляна социална
изолация
Община Две могили
Читалището – организатор на дейностите в клуба
Ремонтни дейности за преустройство на клубното помещение
Наемане на специалисти за дейностите на клуба

Приоритет 3. Развитие на социалната сфера,на човешките
ресурси,подобряване на жизнената среда
Специфична цел 3.1. Подобряване на социалната
инфраструктура на общината
Специфична цел 3.4. Подобряване на социалните дейности в
общината

Потенциални
източници на
финансиране (ОИЦ)
Работно заглавие
Описание на
проблема

Цел : Главна цел,
специфична цел/и
Целева група/и и
финални
бенефициенти
Продължителност на
проекта
Основни дейности

Център за кариерно развитие
Независимо че образователната структура на населението на
община Две могили се повишава в последните няколко
години, тя продължава да бъде значително понеблагоприятна от общата за страната и за областта. Това
налага прилагането на редица мерки, включително
личностното развитие и ученето през целия живот. От тази
гледна точка се налага да се предприемат и специални грижи
за младите хора – ученици, студенти, завършили – които
имат необходимост от подкрепа за своята кариера.
В града липсва център за кариерно развитие, който да е
достъпен за всички млади хора, независимо дали са ученици
или студенти
Подобен център има само в ПГ по селско стопанство, но той
обслужва единствено учениците на гимназията.
Освен това липсва и професионална консултантска помощ за
развитие на заети хора, независимо от тяхната възраст, които
искат да променят своята кариера.
Да се осигури подкрепа за кариерното развитие на хората от
община Две могили
Млади хора (ученици, студенти, завършили)
Заети, които искат да променят кариерата си
12 месеца
Беседи по училищата по предварителен план и по теми, към
които учениците проявяват интерес (според предварително
проучване)

Резултати

Информация и консултации за лично кариерно развитие
Групови консултации
Техническа помощ за оформяне на документи, за
кандидатстване
Обучения в различни сектори на икономиката, съобразени с
реалните нужди на общината
Обучителни форми за квалификация, преквалификация,
ключови компетенции
Осигуряване на консултации и техническа помощ за
кариерно развитие на хората от община Две могили

Партньори

Читалището в гр. Две могили – то може да стане приемник на
центъра, да осигури залата и мястото за консултации
Училищата в гр. Две могили и общината

Необходими ресурси:
обща стойност,
предварителни
проучвания, хора,
оборудване и др.
Съответствие с
Общинския план за
развитие 2014-2020

Проучване на интересите
Наемане на специалисти за консултиране и техническа
помощ

Приоритет 1. Растеж на икономиката на общината,
намаляване на безработицата и подобряване стандарта на
живот на хората
Специфична цел 1.6. Стабилизиране на
подобряване на качеството на работната сила

Потенциални
източници на
финансиране (ОИЦ)
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Председател на Областния обществен съвет
за прозрачност и гражданско наблюдение
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