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СЪОБЩЕНИЕ
На 07.06.2018 г. „Амейз“ ЕООД в качеството си на бенефициент, подписа с Министерството на
труда и социалната политика договор за безвъзмездна финансова помощ BG05М9OP001-2.0100011-C01 за проект „"Център за социални и визуални услуги" - повишаване на социалният статус,
чрез осигуряване на заетост на лица от социално уязвими групи“ по процедура BG05М9OP001-2.10
„Развитие на социалното предприемачество“ на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ 2014 – 2020 г.
Продължителността на проекта е 15 месеца, като периода на неговото изпълнение е от 07.06.2018
г. до 07.09.2019 г.
Общата стойност на проекта е 191 526,86 лв., от които 162 797,84 лв. европейско (ЕСФ) и 28 729,02
лв. национално съфинансиране.
Главната цел на проекта е насочена към осигуряване на достъп до заетост и интегриране в сферата
на социалната икономика за представители на уязвими за пазара на труда групи, чрез
назначаването им в „Център за социални и визуални услуги“.
Специфичните цели на проекта са както следва:
СЦ 1: Създаване на социално предприятие, което доставя услуги в сферата на производството на
материали и консумативи, необходими за провеждане на цели или част от мероприятия и обучения,
свързани със социално значими теми и проблеми на обществото.
СЦ 2: Материално обезпечаване на социалното предприятие за нормалното протичане на работния
процес.
СЦ 3: Назначаване на 12 лица от целевите групи в социално предприятие, които ще бъдат в
основата на предоставянето на услугите със социална значимост.
СЦ 4: Интегриране и адаптиране на 12 лица от целевите групи в сектора на социалната икономика,
посредством назначаване на наставници.
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СЦ 5: Повишаване стандарта на услугите на кандидата, чрез обезпечаване с материали и
консумативи, социално значимите теми, включени в различни обучения и мероприятия.
СЦ 6: Подобряване на вътрешната организация на „Амейз“ ЕООД, чрез преустановяването на
външно възлагане на производство на материали и консумативи.
СЦ 7: Превенция на рисковете, произтичащи от социално значимите проблеми на обществото, чрез
по-широко разпространение сред обществеността.
В рамките на проекта се предвижда изпълнението на следните дейности:
1. Създаване и функциониране на социално предприятие с наименование „Център за
социални и визуални услуги“.
2. Материално обезпечаване на дейностите на социално предприятие „Център за социални и
визуални услуги“.
3. Осигуряване на трудова заетост на 12 лица от социално уязвимите групи в рамките на
социално предприятие „Център за социални и визуални услуги“.
4. Интегриране и адаптиране на 12 лица към трудова заетост в рамките на социално
предприятие „Център за социални и визуални услуги“.
В резултат на изпълнението на проекта ще бъдат постигнати следните резултати:
-

Създадено социално предприятие с наименование „Център за социални и визуални услуги“
към структурата на "Амейз" ЕООД за извършване на услуги, свързани с производство на
реквизити.

-

Осигурена заетост в социалното предприятие за период от 12 месеца на 12 лица,
представители на социално уязвими групи и интегрирането им в сектора на социалната
икономика.

-

Осъществено наставничество в подкрепа на придобиване на професионални умения от
лицата от целевата група.
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