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Информационен бюлетин 

На 20.10.2020г., при спазване на всички противоепидемични правила, беше 

проведена последната среща с представители на бизнеса- общество, 

работодатели, неправителствени организации и други заинтересовани страни. 

Инициативата се изпълни в рамките на дейност 6 „Информационни кампании 

за информиране на работодателите и обществото за възможностите на хората 

с увреждания и позитивната им роля за обществеността“ по проект  

„Осигуряване на услуги за социално включване и заетост – „Мост за 

включване“, договор  № BG05M9OP001-2.032-0068-C01,финансиран от 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 

Обсъдени бяха възможностите за  планиране и финансова устойчивост на 

социалните предприятия.  
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А на 22.10.2020, при спазване на всички противоепидемични правила, беше 

проведен финалният за проекта Форум „Социални услуги за приобщаващо 

общество и заетост“.  Участие взеха представители на социални услуги в 

община Благоевград, представители на неправителствения сектор и бизнеса, 

както и потребители на социални услуги. На участниците бяха раздадени 

материали с визуализация на проекта, като на електронен носител има бяха 
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предоставени и материалите от информационните кампании, целящи да 

„изградят“ мост за включване на лицата с увреждания на пазара на труда. 

Обсъдени бяха теми, които да насърчат бизнеса да премине в „социална“ 

насока, както и бяха представено добри практики от организаторите, на които 

са били свидетели в Испания, по проект осъществяван по програма за 

трансгранично сътрудничество Гърция-България 2014-2020. 

 

  


