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Проект № BG 05M2OP001-3.020-0016- C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни 

фондове. 
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Уважаеми съграждани, 
Уведомяваме Ви, че от 08.10.2021. стартира изпълнение на проект „Чрез 

образование да променим живота си “ по договор № BG05M2OP001-3.020-
0016-C01,  с бенефициент  СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ с. Сатовча и 
партньор Сдружение „За Равен старт“ гр.Долна баня по ОП НОИР, 

процедура „ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ - 2“ 
 
Основната цел на проектното предложение е да подкрепи уязвими групи от община Сатовча за 
социално включване чрез осигуряване на достъп до образование и обучение за по-добра 
реализация на пазара на труда. 
Специфични цели на проектното предложение: 
- Да подкрепи уязвими групи от община Сатовча за участието в различни форми на учене през 
целия живот чрез ограмотяване и придобиване на компетентности от прогимназиалния етап на 
основното образование; 
- Да подкрепи уязвими групи от община Сатовча за по-добра реализация на пазара на труда 
чрез придобиване на начален етап или на основна степен на образование. 
Основната цел на проектното предложение изцяло съответства на основната цел на процедурата 
- подкрепа на уязвими групи за социално включване чрез осигуряване на достъп до образование 
и обучение за по-добра реализация на пазара на труда. 
Специфичните цели на проектното предложение изцяло съответстват на специфичните цели на 
процедурата - Подкрепа за участието в различни форми на учене през целия живот чрез 
ограмотяване и придобиване на компетентности от прогимназиалния етап на основното 
образование на уязвими групи и Подкрепа за по-добра реализация на пазара на труда на 
уязвими групи чрез придобиване на начален етап или на основна степен на образование. 
Проектното предложение изцяло съответства на предвидените резултати по процедурата като 
обхваща всичките 11 индикатори за изпълнение и резултат. 
Целите на проекта допринасят пряко за решаване на идентифицираните нужди и проблеми на 
представителите на целевите групи, включени в проекта. 


