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ПРОЕКТ
„НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ - социално предприятие

за озеленяване и благоустройство в Община Перник”

Община Перник стартира изпълнението на проект по Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси 2007-2013 г.” - Приоритетна ос 5 - „Социално включване и
насърчаване на социалната икономика", област на интервенция 5.1: „Подкрепа на
социалната икономика" процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG051PO001-5.1.02 „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ".
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на ЕС чрез Европейския социален
фонд.
Основната цел на проекта е да подкрепи процеса на развитие на социалната
икономика за създаване на социален капитал, чрез подкрепа осигуряваща заетост и
активност на лица от рискови групи от Община Перник.

Специфичните цели са:
• Създаване и подкрепа на успешна практика за развитие на Социално предприятие

за озеленяване и благоустройство в гр. Перник;

• Подкрепа на инициативи на местно ниво, насочени към справяне с местни
проблеми, произтичащи от бедността и социалната изолация на хората от
общината;

• Подкрепа за осигуряване на заетост на лица от уязвимите групи на населението за
ефективно социално включване;

• Постигане на устойчиво социално развитие на местно ниво;

• Оптимизиране на социалните разходи на община Перник.

Бюджет на проекта: 278 291,39 лв.
Социалното предприятие за озеленяване и благоустройство „Флор” ще развива
дейности по озеленяване и благоустройство – хигиенизиране, подобряване на околната
среда на територията на общината, поддръжка на обществени паркове, улици, градини
и др. На трудов договор ще бъдат назначени 30 лица от рискови социални групи и 6
души персонал на предприятието, които ще ползват сграда общинска собственост,
която да бъде ремонтирана.

За обезпечаване на дейността на социалното предприятие ще се осигури оборудване,
материали и консумативи. Предвидено е провеждане на мотивационно обучение за
назначените представители от целевите групи.

Старта на дейността на предприятието ще подкрепи процеса  на интеграция на пазара
на труда на лицата от рискови групи.
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Новото общинско предприятие ще поеме дейностите по озеленяване и благоустройство
- хигиенизиране, подобряване на околната среда на територията на общините,
извършване на ремонтни дейности в имоти общинска собственост, поддръжка на
обществени паркове, улици, градини и др.

Община Перник е определила 5 терена за дейности по озеленяване и благоустрояване
от социалното предприятие - в кв. „Дараци”, кв. „Хр. Ботев”, кв. „Иван Вазов”, кв.
„Хумнидол” и кв. „Драгановец”. За всеки обект ще бъде изготвен план-график с
включени дейности - метене,, косене на тревни площи, резитба на храсти, , засаждане
на широколистни, храстови, иглолистни фиданки и др.

Предвижда се дейността на предприятието да стартира през м. септември 2012 г.

За контакти:
076/ 684-307
инж. Т. Петрова – Ръководител проект
eurointegra@abv.bg

Настоящият документ е изготвен с
финансовата помощ на Европейския социален
фонд. Община Перник носи цялата отговорност
за съдържанието на настоящия документ, и при
никакви обстоятелства не може да се приеме
като официална позиция на Европейския съюз
или Агенцията за социално подпомагане.
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