МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

„АРТЕ ХОТЕЛ“ ЕООД е бенефициент по ОПРЧР 2014-2020, с наименование на
процедурата „Обучение за заети лица”.Реализираното проектно предложение е
снаименование „Създаване на условия за устойчива заетост в „АРТЕ ХОТЕЛ”
ЕООД чрез повишаване компетентностите на заетите в компанията лица”, номер
на договора BG05M9OP001-1.021-0229-C01. Проектът предвижда организиране и
провеждане на професионално обучение и обучение за придобиване на ключови
компетентности – обучение по английски език за заети лица в компанията.
Целева група по проекта са 129 лица, работещи по трудово правоотношение в
компанията, на възраст над 54 години или със средно или по-ниско образование.
В резултат на проекта 98 лица ще бъдат обучени по професии Администратор в
хотелиерството, Аниматор в туризма, Готвач, Сервитьор-барман, Камериер и
Работник в заведенията за хранене и развлечение и 123 лица ще преминат през
чуждоезиково обучение по английски език. Обща цел на проектното предложение е
„Подобряване на равния достъп до учене през целия живот за заетите в
компанията лица”; Специфична цел 1 – Повишаване адекватността на уменията
на представителите на целевата група, в съответствие с актуалните потребности
на работодателя; Специфична цел 2 – Постигане на устойчиви нива на заетост в
дружеството и подобряване на качеството на работната сила. Описаните цели на
проекта са в пълно съответствие с Приоритетна ос 1 на ОП РЧР 2014-2020
„Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” Инвестиционен приоритет 6 „Подобряване на равния достъп до възможностите за
учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и
неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на
работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително
чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции” и
Специфична цел 1 „Увеличаване броя на заетите лица над 54 г. с придобита и/или
с подобрена професионална квалификация и/или ключови компетентности” и
Специфична цел 2 „Увеличаване броя на заетите лица със средно и по-ниско
образование, придобили нови знания и умения”. Общата стойност на реализираното
проектно предложение е 209 550лв, от които 178 117,50лв европейско финансиране,
31432,50лв национално финансиране.

