МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН
РАСТЕЖ“

ОБЯВА:
Във връзка с реализацията на проект „Социални, икономически и
образователни мерки за интеграция на уязвими групи в Община Полски
Тръмбеш”, договор № BG05M9OP001-2.018-0029-C01,по процедура BG05M9OP0012.018„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за
подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, по оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ и оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“ За дейностите по ОП РЧР: Дейност 1«Активиране на
икономически неактивни лица и включване в заетост» се набират 17 лица от целевите
групи за назначаване на работа по проекта.
Лицата ще извършват рутинни дейности като:
• Организиране на дейността по събиране, извозване и обезвреждане в депа и други
съоръжения, на битови отпадъци на територията на община Полски Тръмбеш;
• Поддръжка и хигиенизиране на обществени сгради и места;
• Почистване и поддържане на улични платна, площади, алеи, паркове и други
територии в Общината, предназначени за обществено ползване;
• Предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или
създаването на незаконни сметища;
• Почистване и поддържане на дъждоприемните шахти в град Полски Тръмбеш;
• Озеленяване: поддръжка на паркове и градини и други зелени и цветни площи,
поддръжка на дървесната и храстовидната растителност и залесяване в населени места
и извън тях.
Лицата трябва да отговаря на профила: неактивни, т.е. които не работят, не учат и не са
регистрирани в дирекция "Бюро по труда" (ДБТ).
Наетите лица ще работят в продължение на 12 месеца на минимална работна заплата и
ще бъдат назначени в общинско предприятие „Чистота- Полски Тръмбеш“ от
01.11.2020 г..
Основна цел на дейността е да бъдат наети 17 икономически неактивни лица от
целевата група:


Представители на ромската общност;





Хора с произход от други държави;
Хора в риск и/или жертва на дискриминация;
Хора, населяващи територии, в т.ч. с ниска гъстота на населението, селски и
изолирани райони, части от населени места, в които е налице концентрация на
проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация
(висока безработица, ниски доходи, ограничен достъп до публични услуги,
териториална сегрегация, пространствена изолация и др.).

Лицата е необходимо да подадат в деловодството на Община Полски Тръмбеш
заявление за участие и приложат към него изискуемите документи.
Срок за подаване на заявления: 23.10.2020 г.

