Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Инициативата за младежка заетост и
Европейския социален фонд

ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

СЪОБЩЕНИЕ

Община Златарица в качеството си на бенефициент по Проект
„Повишаване на мотивацията, професионалната квалификация и нивото на
заетост на икономически неактивните младежи в община Златарица“,
договор № BG05M9OP001-1.002-0109-С01, финансиран по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, осъществяван с
финансовата подкрепа на Инициативата за младежка заетост и
Европейския социален фонд, Екипът за управление на проекта и
партньорът „Персонал Трейнинг“ ЕООД, канят всички неактивни младежи
от община Златарица на възраст от 15 до 29 години на информационно
събитие. То ще се проведе на 16.05.2016г. 10:00 часа в Заседателната зала
в сградата на общината, на ул. „Стефан Попстоянов“ № 22.
Основната цел на информационното събитие е стартиране на
дейност №1 от проекта, а именно – „Идентифициране на икономически
неактивни младежи до 29 годишна възраст включително, които не са в
образование или обучение, и активиране за включването им на пазара на
труда. Младежите, участващи в проекта трябва да отговарят на следните
критерии: да живеят на територията на община Златарица, за период от
минимум 4 месеца преди включване в проектните дейности да са били
извън заетост, извън образователната система, както и да не са били
регистрирани в дирекция „Бюро по труда“ през предходните 12 месеца.
Дейността ще бъде изпълнявана в гр. Златарица, с. Горско Ново село, с.
Родина, с. Росно, с. Сливовица и с. Средно село.
Ще бъдат разяснени подробно и всички останали дейности по
изпълнението на проекта.
На информационното събитие са поканени представители на
Управляващият орган - МТСП, ОИЦ В. Търново, медии, „Бюро по труда“
В. Търново, Кметове, кметски наместници, директори на училища в
Община Златарица, представители на заинтересовани лица.
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