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Проведените срещи с представители на местната
общност изведоха на преден план няколко много
сериозни и силно подценявани до момента
проблеми, свързани с младежката безработица:
- Тотално непознаване на професиите – на тяхната
същност, житейска мисия и полезност, перспективи
за развитие, доходност и т.н. От години децата
израстват с клишета и стереотипи за „престижни” и
„непрестижни” професии, като престижни са тези с
модерните имена, а непрестижни са тези свързани
с производството на блага.

-Липса не само на опит и квалификация, но и на
мотивация за работа;
-Липса на функционална грамотност в
мнозинството от младите хора;
-Липса на елементарни трудови навици, чувство за
отговорност и дисциплина;
- Липса на реална представа за света, за
очакванията на работодателите и за цената на
предлаганите собствени умения като начинаещ
работник.

Тези проблеми изискват спешни решения и действия.
Ако не бъдат взети спешни мерки, от училищата ще
излизат следващите неподготвени за сблъсъка с
реалния свят поколения, работодателите ще изпитват
все по-голям недостиг на персонал и както
излизането на все повече бизнеси от района, така и
обезлюдяването на областта ще продължат с бързи
темпове.

В тази връзка, една от възможните инициативи на
междусекторното партньорство на този етап може
да бъде свързана с ранното професионално
ориентиране на децата в основните училища.
В рамките на инициативата могат да бъдат пилотно
тествани и в последствие по-широко използвани
методи за запознаване на децата с различните
професии - тяхната същност, важност и полезност.

Работата по тази инициатива може да включва
организиране на:
• срещи на децата в училище с успешни представители
на отделните професии, индустриалци, предприемачи
и т.н.
• посещения на децата на място в конкретни бизнеси и
производства за запознаване с тях – с работните
процеси, с това, което произвеждат, за какво се
използва, колко е важно да го има и т.н.
• изнесени часове или кръжоци в производствени
предприятия и други

• По тази инициатива могат успешно да си партнират
неправителственият сектор, бизнесът и училищата.
• Фондация ЖИВО СЕЛО вече стартира процес за
набиране на средства за финансиране на пилотния
стадий на инициативата.

Проблемът с липсата на мотивация, трудова
дисциплина, функционална грамотност и реална
представа за очакванията на работодателя може да
бъде решен с активни занимания с младите хора
под формата на мотивационни и квалификационни
обучения.
В рамките на тази инициатива успешно могат да
партнират неправителствения сектор, местната
власт, ЦПО и бизнеса.

В рамките на инициативата:

- неправителственият сектор може да поеме
общата координация и управление на процеса,
фазата на мотивационни занимания и надзор
над практиката на младежите;
- местната власт може да участва с предоставяне
на общински помещения за провеждане на
обученията или общински земи за практически
занимания по селскостопански дейности;

В рамките на инициативата:

- центровете за професионална подготовка ще
поемат професионалните обучения;
- а бизнесът може да участва както в
обучителната част, така и с предоставяне на
място и ментор за практическото прилагане на
наученото в рамките един безплатен за
работодателите стаж.

Търният ефект от тази инициатива е да бъдат
мотивирани и подкрепени младежи, по една или
друга причина, загубили своята мотивация и да
бъде срещнато търсенето и предлагането на
пазара на труда чрез подобряване на тяхната
квалификация и умения.
Процесът за набиране на средства за
финансиране на тази инициатива също е в ход.

Паралелно на тези инициативи трябва да се работи и
в посока на отваряне на икономиката на областта и
привличане на инвестиции за осигуряване на нови
работни места - може да бъде направен анализ на
бизнес потенциала на областта и нейните най-близки
съседи, който да бъде представен на потенциални
инвеститори в рамките на регионален
инвестиционен или друг форум.
В рамките на тази инициатива могат успешно да си
партнират Областната управа, местната власт,
неправителствения сектор и бизнеса.

За създаването на политики в подкрепа на
устойчивото развитие и за противодействие на
източниците на обезлюдяване и младежка
безработица в областта, са необходими добре
координирани и целенасочени действия,
дългосрочно и краткосрочно планиране, постоянен
мониторинг и текущи анализи на ситуацията и
ефектите от предприеманите действия и мерки.
Тук успешно могат да партнират всички участници в
партньорството, съответно на своята сфера на
дейност и ниво на експертиза.

Списъкът с инициативи, както и самото
междусекторно партньорство са изцяло
отворени и подлежат на разширяване и
допълване съобразно на идеите и
възможностите на участниците в него.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата
за подкрепа на неправителствени организации в България по
Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от
фондация “Живо село" и при никакви обстоятелства не може да се
приема, че този документ отразява официалното становище на
Финансовия механизъм на Европейското икономическо
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неправителствени организации в България.
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