Седалище и
адрес на
управление

Агенция за хората с София 1233,
увреждания
ул. „Софроний
Врачански” №
104-106

Наименование на
партньора/ите

Националност на
партньорите

Наименование на
проекта

Главна дирекция
„Труд и социална
икономика”, регион
Галиция

испанска

„Защитена заетост –
опит, иновации и
възможности”

Продължителност

Договор номер в
ИСУН

Наименование на
бенефициента

24 месеца

нп

BG051PO001-7.0.02-0009 -С0001

Компонент

BG051PO001-7.0.02-0009 Номер проект в ИСУН

Сключени договори по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051РО001- 7.0.02 "БЕЗ ГРАНИЦИ - КОМПОНЕНТ 2"

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

605117,34

Обща стойност Място на изпълнение на
Основни дейности/Резюме
на проекта в лв. дейностите

605117,34 Държава: България,
Испания

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

1. Организация и управление
2. Визуализация и публичност
3. Анализ на текущите практики и нужди в сферата на
защитената заетост в България
4. Анализ на добри практики и методи в сферата на
защитената заетост в Галиция, Испания
5. Посещение за обмяна на опит на експертна група от
България в Испания
6. Анализ на приложимостта на идентифицираните добри
практики и иновативни процеси
7. Посещение за обмяна на опит в България
8. Разработка на наръчник със стъпки за прилагане на
добрите практики и разработка на политики от АХУ и други
заинтересовани страни
9. Съвместно разработване, планиране и синхронизиране с
местното законодателство на нови процеси и услуги в
сферата на защитената заетост
10. Семинари по прилагането на нови политики / мерки и
най-добри практики

Индикатори за изпълнение

Брой разработени проекти за обмяна на опит и
създадени мрежи - 1.
Брой лица, участвали в транснационални
програми за обмяна на опит - 161;
Брой обменени нови практики, трансферирани
добри практики и представени нови
идеи пред партньорите - 2;
Брой лица, участвали в обмяна на опит на
място - 12;
Брой лица участвали с работилница за
разработване и тестване на нови процеси и
услуги в сферата на защитената заетост - 30;
Брой лица, присъствали на семинари в
страната - 120;
Брой разработени анализи по проекта - 3;
Брой информационни материали, създадени по
проекта - 1560 (6 публикации в местната
преса;1000 броя двуезични брошури;1 банер;1
информационна табела за офиса на АХУ;
50 информационни плаката;500 комплекта за
публичност;1 Уебсайт на проекта;1
Видеоматериал)

1

