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Предистория
По данни на НСИ - при запазване на сегашните
темпове на миграция, през 2060 година в
България няма да има села.
Ако
институциите
в
страната
и
българското общество не реагират и не
бъдат взети спешни мерки, тази мрачна
прогноза ще се превърне в печална реалност.

Към момента обезлюдяващите се села са бреме
на традиционната социална и регионална
политика - в действителност 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.

Без спешни действия за преодоляване на
проблема до 2070 година, прогнозата на НСИ за
Ловешка област е:
- оптимистичната - населението на областта
да се стопи до общо 62 927 души
- песимистичната е за спад до 50 364 души
(при около 130 000 души – прогнозен брой на
населението на областта за 2015 г.).

Обезлюдяването в Ловешка област до голяма степен се
свързва с:
•

обезлюдяването на малките населени места

•

липсата на поминък в тях

Младите хора напускат областта, а тези които
остават трудно намират работа.

• Младежката безработица в Ловеч съчетава в себе си и
показва нагледно 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, адекватно на пазара на труда образование и
работа за развитие на младите хора
Проблемите пред интегрирането на младежите на
трудовия пазар „необезпокоявано” се разрастват.

За фондация “ЖИВО СЕЛО”
В желанието си да противодействат на тези тревожни
процеси, през 2014 година 30 човека учредиха в с.
Брестово ФОНДАЦИЯ ЖИВО СЕЛО:
•

Фондацията не извършва стопанска дейност

• Учредителите са 30 личности – доброволци,
родители, предприемачи, лидери в своята общност и
област, филантропи

Фондация ЖИВО СЕЛО цели:
- Да подпомага процесите на икономическо и социално
развитие на района на село Брестово и чрез това в област
Ловеч, а в дългосрочен план и на други малки населени
места в страната.
За постигане на целите си, фондация ЖИВО СЕЛО
инициира създаването на Център за мотивация,
развитие и професионална ориентация на младежи
„ЖИВО СЕЛО“.

През май 2015 година фондация ЖИВО СЕЛО започна
реализацията на първия си проект:
Социална иновация за общностно взаимодействие създаване на междусекторно партньорство за справяне с
обезлюдяването и младежката безработица в област Ловеч,
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на
Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия
механизъм на ЕИП 2009–2014 г.

Основна цел на проекта:
Да инициира и създаде междусекторно
партньорство между бизнес, НПО, местна и
централна администрация и гражданската
общност за противодействие на източниците на
обезлюдяване и младежка безработица в
област Ловеч.

Дейност 1. Картографиране на заинтересованите страни и
създаване на междусекторно партньорство за справяне с
обезлюдяването и младежката безработица в област Ловеч:
• Провеждане на срещи и дълбочинни интервюта
представители на заинтересованите страни в областта

с

• Провеждане на срещи и дълбочинни интервюта с
представители на бизнеса и извън област Ловеч - в областите
Габрово, Плевен и В. Търново;
• Анализ на резултатите от проведените срещи - Оценяване
на възможността за сътрудничество по темите за справяне с
обезлюдяването и младежката безработица; описание на
процесите на въздействие, роля в тях, позиции и т.н.

Дейност 2. Иницииране на междусекторен диалог чрез
организация и провеждане на три работилници с
предварително проведени проучвания и анализи по следните
теми
• Причини за обезлюдяването на област Ловеч и възможности
за преодоляването му;
• Оценка на младежката безработица (с акцент върху
нискоквалифицираните и дългосрочно безработни) в област
Ловеч, предпоставки и начини за преодоляването;
• Ангажиране на гражданското общество, бизнеса
администрацията в преодоляване на проблемите
обезлюдяването и младежката безработица.
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Дейност 3. Информиране на местната общност и публичност
на проекта
Според нас 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 редовия гражданин, през гражданското
общество, държавната администрация и международната
донорска 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 постигане на неговите
цели.

Финансова рамка
• Бюджет: 22 389.14 евро - 10.72% съфинансиране от страна
на фондация ЖИВО СЕЛО
• Продължителност: 10 месеца

Според екипа на фондация ЖИВО СЕЛО:
- Трайните и устойчиви решения на проблемите с
младежката безработица и мотивация за труд
изискват преосмисляне и действия от системен
характер и само успешни практики на местно ниво
могат да покажат какво, как и дали работи.

Ако желаете да станете част от мрежата за междусекторно
партньорство на фондация ЖИВО СЕЛО или имате свои идеи
и коментари по обсъжданите теми, не се колебайте да ги
споделите на:
- Фейсбук страницата на проекта Партньорство за справяне
с обезлюдяването и младежката безработица
или
- интернет страницата на проекта – www.zhivoselo.org

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
пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на
неправителствени организации в България.

