КАК ЗАПОЧНА ВСИЧКО?
 Учредителите се запалиха от идеята за социална иновация, съживяваща райони със
затихващи функции;
 Стартираха инициатива отдолу нагоре, която цели създаване на активно и трайно
ангажирани с проблема - местна общност, местна администрация и централна власт (в
лицето на областната администрация);
 Инициираха създаването на организация, която да обединява и подпомага множеството
спонтанно възникнали местни, формални и неформални инициативи за съживяване на
българската провинция
Всичко това с надеждата, че:

СОЦИАЛНА ИНОВАЦИЯ ЗА ОБЩНОСТНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ФОНДАЦИЯ ЖИВО СЕЛО е учредена на 23.06.2014 г. с адрес на управление: с. Брестово,
община Ловеч, ул. „Хаджи Димитър”, N: 4. Фондацията не извършва стопанска дейност.
Учредителите са 30 сърцати личности – доброволци, родители, предприемачи, лидери в
своята общност, филантропи – хора, които знаят, че нещата рядко се случват изведнъж, но
пък си заслужава да инвестираш време и енергия в тях; които са установили, че да се работи
за промяна на средата е единствения адекватен начин за трайно противодействие на
случващото се в България; които не се отказват когато срещат трудности и продължават да
опитват докато успеят. Броят на хората, които желаят пряко да участват в работата на
фондацията, постоянно нараства.
ФОНДАЦИЯТА ЦЕЛИ:
• Да подпомага процесите на икономическо и социално развитие на района на село Брестово,
област Ловеч, а в дългосрочен план и на други малки населени места в страната;
• Да създава условия за мотивация, развитие и професионална ориентация на младежи, като
подпомага личностното им израстване и ги насърчава да откриват и развиват своите
таланти и повишава професионалната им компетентност, знания и умения;
• Да възпитава и развива в младежите, с които работи, себеуважение и да насърчава
творчество, любопитство, трудолюбие, предприемачество и чувство за отговорност у тях;
• Да подпомага тези младежи в осъзнаването на ценностите на индивидуалната свобода и
свързаните с нея отговорности пред обществото и общностите, в които живеят; да ги
насърчава да търсят консенсусни решения, чрез които да постигат собствените си
интереси, зачитайки интересите на околните;
• Да подпомага младите хора от уязвими групи, с които работи, като им помага да намират
смисъл в онова, с което се занимават; да развиват способността си да оцеляват и
просперират в конкурентна среда, разчитайки на собствения си талант, труд и лична
отговорност;
• Да развива и утвърждава доброволчеството, като ценност на гражданското общество в
България.
• За постигане на целите си, фондацията създава Център за мотивация,
развитие и професионална ориентация на младежи „ЖИВО СЕЛО“

 Ще създадем и изпробваме добра практика за общностно взаимодействие, която лесно да
бъде пренесена в други малки населени места, с акцент върху заплашените от
обезлюдяване;
 Ще провокираме създаването на конкретна и ясна държавна политика за младежка
заетост, която ще ангажира цялото общество.
ЗАЩО "ЖИВО” СЕЛО, А НЕ "ЖИВ” ГРАД?
• В страната съществуват огромни регионални диспропорции - растежът е съсредоточен
предимно в столицата и големите градове за сметка на селските райони, в които тече
обезпокоителен процес на обезлюдяване;
• Десетилетията упадък на селските райони им дадоха шанс да не повторят грешките с
индустриализирането на селскостопанското производство в други страни и да запазят
потенциала за рентабилни, трудоемки, нишови производства;
• В момента обезлюдените села са бреме на традиционната социална и регионална
политика, но в действителност селото е "дремещ капитал", който трябва да се събуди.
КАКВО ИСКАМЕ ДА ПОСТИГНЕМ
 Ще изградим и ще тестваме в реални условия система, която насърчава младите
хора да търсят и им помага да намират поприща, в които да реализират своя
потенциал и да си осигурят достоен поминък с достоен труд.
 Имаме амбицията да съживим едно българско село, а след това да мултиплицираме
този модел и на други места в България.

Да събудим българското село –
„Спящата красавица“ на устойчивото развитие в България!

Център за мотивация, развитие и
професионална ориентация на младежи*
ЖИВО СЕЛО

• Установява контакти с по-големи работодатели в района на Ловеч, Севлиево и Плевен,
развива работодателска мрежа в тези и други области, създавайки условия за насочване
на обучени младежи към желаещи работодатели;
• Развива широка мрежа от гостуващи доброволци, обучители, визионери и вдъхновители,
споделящи знания, умения и опит;
• Създава добра практика за привличане на дребни и по-големи инвеститори в района,
желаещи и имащи възможност да разширят бизнеса си в малки земеделски и
неземеделски дейности с цел създаване на поминък в района.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЦЕНТЪРЪТ?
Място, където отдадени на идеята специалисти ще насърчават, ориентират и подпомагат
нискоквалифицирани и трайно безработни младежи в развитието на потенциала им и
усилията им за достоен поминък чрез достоен труд.
Центърът се създава с цел да организира и провежда дейности за мотивация, развитие и
професионална ориентация на нискоквалифицирани и трайно безработни младежи.

Други дейности на фондацията,
учредителите и съмишлениците на
ЖИВО СЕЛО

ЦЕНТЪРЪТ:
• Разработва комплексна програма за обучения в меки умения, обучения в професионални
знания и умения или в земеделско предприемачество;
• Осигурява ресурси: учебни програми, преподаватели и учебно съдържание;
• Координира изпълнението на обучителните програми, както в рамките на центъра, така и
сред партньорски центрове за професионално обучение (ЦПО);
• Осигурява мониторинг на качеството на изпълнението;
• Изготвя анализи и прогнози за нуждите на обученията;
• Разработва учебно-методически и информационни материали;
• Провежда диагностика на меки умения и мотивация за работа на постъпващите за
обучение;
• Провежда първоначално и продължаващо обучение в меки умения, професионални
умения и компетентности и земеделско предприемачество;
• Осигурява практически занимания за обучаемите в среда, възможно най-близка до
реалната професионална;
• Предлага психологична програма за преодоляване на проблеми и дефицити, резултат от
безработица;
• Поддържа база данни за преминалите обучение;
• Поддържа база данни на издадените сертификати и удостоверения;
• Консултира и предоставя помощ на други организации, които желаят да въведат добрата
практика;
• Проучва, обсъжда и подпомага въвеждането на иновации;
• Развива партньорска мрежа от центрове за професионално обучение (ЦПО),
професионални училища, техникуми и т.н. за обучения, извън предлаганите в ЖИВО
СЕЛО;
• Създава мрежа от местни предприемачи, осигуряващи практика в реални условия на
обучаваните в центъра младежи;

В изпълнение на целите на фондацията и за подпомагане на съживяването на района
около село Брестово, учредителите и съмишлениците на ЖИВО СЕЛО ще инвестират
средства, време и усилия в:
• Развиване на собствени малки бизнеси в и около селото, които да създадат поминък за
местните хора, както и работа за обучаваните младежи;
• Развиване на социално предприемачество от името на Фондацията, приходите от което
ще се реинвестират в разрастване на дейността на центъра и в създаване на нови
работни места;
• Подкрепа на местната общност - създаване на мрежа от местни
земеделци/предприемачи, които съдействат за развитие дейността на фондацията чрез
предоставяне на менторство и обучения в практически умения на младежите от центъра;
• Привличане на съмишленици, желаещи да открият нов бизнес и да подпомагат подобни
инициативи, но имащи нужда от консултации и логистична подкрепа на място;
• Създаване, картографиране, поддържане и разрастване на мрежа от заинтересовани
страни, като начало, в областите Ловеч, Велико Търново и Плевен, а впоследствие и в
цялата страна.
Контакти:

www.zhivoselo.org
Павлина Петрова, председател на УС - 0877432943
* Използвана е снимка от: http://www.gravityglue.com/

ПРОЕКТ:
„СОЦИАЛНА
ИНОВАЦИЯ
ЗА
ОБЩНОСТНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ - СЪЗДАВАНЕ
НА МЕЖДУСЕКТОРНО ПАРТНЬОРСТВО ЗА
СПРАВЯНЕ
С
ОБЕЗЛЮДЯВАНЕТО
И
МЛАДЕЖКАТА БЕЗРАБОТИЦА В ОБЛАСТ
ЛОВЕЧ"
В България тече обезпокоителен процес на обезлюдяване на селските райони. По данни на
НСИ, при запазване на сегашните темпове на миграция, през 2060 година в България няма да
има села.
Към момента обезлюдяващите се села са бреме на традиционната социална и регионална
политика, но в действителност, погледнати през призмата на причинените от глобалното
затопляне климатични промени, българските села са изключително конкурентно предимство
на страната ни с благоприятните условия за производство на храна и отдих, които предлагат.
Те са "дремещ капитал", който трябва да бъде събуден чрез ясна и последователна политика
за подкрепа и развитие на потенциала в рентабилни, трудоемки, нишови производства,
позволяващи достоен живот на младите хора в българските села.
Ловешка област е сред областите заплашени от пълно обезлюдяване. От началото на 2014 г.,
тя се нарежда в челната тройка на негативната класация до областите Разград и Смолян.
Очаква се до 2025 година населението на областта да се стопи с над 30 000 души.
Обезлюдяването на Ловешка област до голяма степен се свързва с обезлюдяването на
селата и липсата на поминък в тях. Младите хора напускат областта, а тези които остават
трудно намират работа, мнозина тръгват по наклонената плоскост към постепенно
обезсърчаване и сериозна демотивация и/или тотално безделие и личностна деградация.
Младежите без добро образование и квалификация са най-голямата група безработни в
областта. Изключително ниското образователно ниво на голяма част от тях прави шансът им
на пазара на труда нищожен. Младежката безработица (както на централно, така и на
областно ниво в Ловеч) съчетава в себе си фундаменталните проблеми на българското
общество и държава в момента. По ред причини, българската държавата не може да се
справи и постепенно абдикира от редица свои задълженията, включително предоставянето
на качествено образование и работа с младите хора.
Според екипът на фондация ЖИВО СЕЛО, трайните и устойчиви решения на проблемите с
младежката безработица и мотивация за труд изискват преосмисляне и действия от системен
характери само успешни практики на местно ниво могат да покажат какво, как и дали работи.
Проект „Социална иновация за общностно взаимодействие - създаване на
междусекторно партньорство за справяне с обезлюдяването и младежката
безработица в област Ловеч“ се реализира в подкрепа на основната идея за
учредяване на фондация ЖИВО СЕЛО - утвърждаване на Социална иновация за
общностно взаимодействие, която се развива отдолу нагоре и ангажира активно и
трайно всички заинтересовани страни. Проектът е от ключово значение за
изграждане на мрежата на организацията.

ПРОЕКТЪТ
Проект Социална иновация за общностно взаимодействие - създаване на
междусекторно партньорство за справяне с обезлюдяването и младежката
безработица в област Ловеч се изпълнява от фондация ЖИВО СЕЛО с финансовата
подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП
2009–2014 г.
ЦЕЛ
Проектът цели да инициира и създаде междусекторно
партньорство между бизнес, НПО, местна и централна
администрация и гражданската общност за справяне с
обезлюдяването и младежката безработица в областта.
ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
Неправителствен сектор, местната и централна администрация, бизнеса от областите Ловеч,
Плевен, В. Търново; донори; активни граждани, които искат да участват в дейности на
организацията; населението в Ловешка област.
ДЕЙНОСТИ
1. Картографиране и създаване на междусекторно партньорство за справяне с
обезлюдяването и младежката безработица в област Ловеч, като социална иновация за
общностно взаимодействие:
•

Извършване на картографиране на заинтересованите страни в обл. Ловеч – бизнес,
НПО, ЦПО, администрация, Бюра по труда и др.

•

Картографиране на представители на бизнеса и извън област Ловеч - в областите
Плевен и В. Търново, отчитайки възможностите за намиране на работа в тях, без да
се напуска Ловешка област като постоянно местоживеене.

•

Оценка на възможността за сътрудничество по темите за справяне с
обезлюдяването и младежката безработица.

2. Иницииране на междусекторен диалог - Социална иновация за общностно взаимодействие
в област Ловеч.
Организиране на 3 работилници с цел иницииране на диалог и възможни решения по
следните теми:
•
•

Причини за обезлюдяване на област Ловеч и възможности за преодоляването му;
Оценка на младежката безработица (с акцент върху нискоквалифицираните и
дългосрочно безработни млади хора) в област Ловеч, предпоставки и начини за
преодоляването й;

•

Ангажиране на гражданското общество, бизнеса и администрацията в преодоляване
на проблемите с обезлюдяването и младежката безработица.

3. Информиране на местната общност и публичност на проекта
Най-критично значение за преодоляване на обезлюдяването и бедността е прилагането на
комплексни социални инструменти, които позволяват на изключените от пазара на труда сами
да се справят с трудовата си уязвимост и зависимостта си от системата за социална защита.
Всеки - от обикновения човек, през гражданското общество, държавната администрация и
международната общност - трябва да вярва, че промяната е необходима и възможна и да
стане част от нея. Затова информирането и публичността за целите и резултатите от проекта
са от съществено значение за неговото успешно изпълнение. Дейността предвижда:
•

•
•
•

отпечатване и разпространение на брошури с информация за фондация ЖИВО
СЕЛО, проекта и очакваните резултати, както и информация за финансиращата
програма и възможностите, които тя предлага;
публикации в местни медии;
изработване на Интернет страница и създаване на Фейсбук профил на проекта;
провеждане на официални информационни събития.

ЕФЕКТИ ОТ ПРОЕКТА
Успешната реализация на проекта ще подпомогне по-активното участие на
неправителствения сектор във формулирането на политики, а участието на представители на
местната и централна администрация в междусекторното партньорство ще окаже
ползотворно влияние върху диалога между различните сектори и намирането на приемливи
решения на обсъжданите проблеми.

Ако желаете да станете част от мрежата за междусекторно партньорство
на фондация ЖИВО СЕЛО, не се колебайте да ни потърсите на телефон
0877432943 или 0877432975.

Тази брошура е създадена с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени
организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
Цялата отговорност за съдържанието на брошурата 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 пространство и Оператора на Програмата за
подкрепа на неправителствени организации в България.

ФИНАНСИРАЩАТА ПРОГРАМА
Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България 2009-2014 http://www.ngogrants.bg - е част от прилагането на Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство.
Подкрепата за гражданското общество е един от най-важните
приоритети на Финансовия механизъм на ЕИП. За периода 20092014 г. държавите донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия
отделят общо близо 146 милиона евро за програми за подкрепа на
неправителствените организации в държавите бенефициенти по
Финансовия механизъм на ЕИП: България, Гърция, Естония, Испания, Кипър, Латвия, Литва,
Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Хърватия и Чехия.
Програмата за подкрепа на неправителствените организации (НПО) в България предоставя
финансиране за допустими неправителствени организации, регистрирани в България, и има
за цел да подпомогне развитието на гражданския сектор и приноса му за социалната
справедливост, демокрацията и устойчивото развитие на страната.
Проектите, които се изпълняват в рамките на Програмата са фокусирани върху по-долу
изброените сфери на подкрепа, в които неправителствените организации могат да играят
специфична роля и да благоприятстват за настъпването на позитивна промяна.















демокрация и демокрация на участието;
активно гражданство;
добро управление и прозрачност;
борба с расизма и ксенофобията;
права на човека, включително на малцинствата (етнически, религиозни, лингвистичн
и и сексуални);
достъп до права, включително в отдалечени райони и антидискриминация;
равенство между половете и/или насилие по полов признак;
социални неравенства, бедност и социално изключване, включително в селските
райони;
предоставяне на услуги за повишаване на благосъстоянието;
посрещане на специфични нужди, включително на ромите;
околна среда и климатични промени;
изграждане на капацитет за НПО;
застъпничество и гражданско наблюдение;
изграждане на мрежи и коалиции.

