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Основната цел на проекта:

Ресоциализация на лишените от свобо-
да лица чрез обучения по ключови ком-
петентности и професионална квали-
фикация.  

Специфични цели: 

1. Повишаване на компетентността и 
знанията на лишените от свобода чрез 
адаптирано към техните специфични 
нужди обучение. 

2. Повишаване на тяхната информира-
ност.

3. Прилагането на придобитите знания 
и умения след освобождаване от места-
та за лишаване от свобода.

Бенефициент:

Държавно предприятие 

„Фонд затворно дело”

Период на изпълнение: 13 месеца

Бюджет на проекта: 79350.14 лева

Основни дейности:

1. Разработване на специализирана 
методика и образователни програми за 
лишени от свобода лица

2. Провеждане на мотивационни обуче-
ния и обучения по ключова компетент-
ност, както и обучения за придобиване 
на професионална квалификация в 
областите кулиналия, фризьорство и 
строителство. 

Очаквани резултати:

1. Разработена специализирана мето-
дика за обучение на лишени от свобода.

2. Обучени в различни видове обучения 
144 лишени от свобода, от които 36 
роми или други малцинствени групи.
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PROJECT

NEW OPPORTUNITY 
  FOR ACTIVE ADAPTATION

IN SOCIETY

BASIC INFORMATION

Main goal of the project:

Resocialization of the prisoners by educat-
ing them in key competence and profes-
sional quali�cation.

Speci�c goals: 

1. Increasing the competence and knowl-
edge of the prisoners using appropriate 
education for their speci�c needs. 

2. Increasing of their awareness.

3. Possibility to apply the acquired knowl-
edge and abilities after their release from 
prison.

Main activities:

1. Developing specialized methods and 
educational programmes for the prison-
ers.

Bene�ciary: 

DE “Prisons production”

Period of implementation: 13 months

Budget: 79350.14 lv

2. Motivational trainings, education in key 
competence and professional quali�ca-
tion in the �elds of culinary art, hairdress-
ing and building.

Expected results:

1. Developing specialized methodology 
for educating prisoners.

2. 144 prisoners,36 of which-roma people 
and other minority groups being edu-
cated in various �elds.
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