
Проект № 2015-3-BG01-KA347-022817 „ДИАЛОЗИ (диалог–индустрия-активни-лобиране-
общини -заетост-инициативи): ЗАЕТОСТ НА БЕЗРАБОТНИ МЛАДИ ЖЕНИ В РЕГИОНИ С 
ТЕЖКА ИНДУСТРИЯ”, бенефициент: Сдружение „Средногорие мед индустриален клъстер“, 
се изпълнява с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм +“ на Европейския съюз. 
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Средногорие мед 
индустриален клъстер“и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ 
отразява официалното становище на Европейската комисия и Националната агенция.

ЗАЕТОСТ НА МЛАДИ ЖЕНИ  
В РЕГИОНИ С  РАЗВИТА  
ТЕЖКА ИНДУСТРИЯ

ПРОЕКТ  ДИАЛОЗИ 

диалог/индустрия/
активни/лобиране/
общини/заетост/
инициативи

БЕНЕФИЦИЕНТ:



ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

 Прокарване на идеи за ефективно 
включване на младежите   в икономическия 
живот на региона;

 Фокус - въпросите, свързани с 
неизползвания младежки потенциал в 
страната и региона;

 Провеждане на срещи-диалози 
за  формиране на ясни и конкретни 
предложения до властите на местно, 
регионално и национално ниво за 
преодоляване  на предизвикателствата 
пред заетостта на младежите.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

 Повишаване на капацитета на младежите 
по отношение намиране на най-добрите 
решения за стартиране на устойчив бизнес в 
региона; 

 Инициативите, предложени на форумите, 
ще бъдат продължени с реални проекти, 
които Клъстерът ще предложи според 
актуалните възможности на европейските 
и националните програми за младежка 
заетост;

 Насърчаване на реални инициативи за 
подкрепа на безработните млади жени от 
страна на индустриалните предприятия-
членове на Клъстера;

 Резултатите от проведените срещи да 
бъдат приети от институциите като реални 
политики.
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ДИАЛОЗИ В ЦИФРИ:

 Период на изпълнение:

14.01.2016 г. – 13.01.2017 г.

 3 ДВУДНЕВНИ СРЕЩИ

 2 ЕДНОДНЕВНИ

 В 5 НАСЕЛЕНИ МЕСТА

 НАД 210 УЧАСТНИЦИ ЗА ВСИЧКИ СРЕЩИ

 НАД 1000 ИЗМИНАТИ КИЛОМЕТРА

 УЧАСТНИЦИ ОТ 12 НАСЕЛЕНИ МЕСТА

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ: 

Форуми  “ДИАЛОЗИ С ШИРОКО УЧАСТИЕ”   
на заинтересованите страни:

 Дата: 14-15 април – Панагюрище

 Дата: 12-13 май – Етрополе

 Дата: 16-17 юни – Чавдар

Участници в събитията – 230, от които 
160 младежи 
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Широко участие на всички заинтересовани 
страни: областна и общински администрации, 
училищата от региона на Средногорието, 
младежи, голям, малък и среден бизнес, 
неправителствени организации, местни 
активисти

 Представяне на регионални и местни 
политики за младежка заетост и гледната 

точка на работодателите и образователните 
институции;

 Насърчаване на младежите да открият 
възможности за развитие в региона, 
посредством идеи за предприемачески 
инициативи;

 В обучителната част на събитията 
участниците заедно търсеха отговор на 
въпроса: 
Какъв бизнес липсва в Средногорието, който  
да е успешен и да генерира повече  заетост? 

Ето и предложенията на отделните 
работни групи: 

 Развлекателни обекти (в т.ч.аква парк, 
картинг, студио за татуировки)  

 Младежки център 
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 Търговски център 

 Биомагазин 

 Денонощна аптека 

 Сватбена агенция 

 Туристическо бюро 

 Мандра и дървообоработващо предприятие 

Форуми ЕДНОДНЕВНИ  
„ДВУСТРАННИ ДИАЛОЗИ“:

 Дата: 20 октомври – Копривщица

 Дата: 18 ноември – Пирдоп

Общ брой на участниците: 118, от които 
73 младежи

В събитията взеха участие: младежи, 
представители на местната власт от региона, 
държавните институции, бизнеса .

Младежите предложиха следните бизнес 
дейности, които да се развият в региона и да 
осигурят заетост на младите жени: 

 Мандра

 Хотел

 Денонощна аптека 
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 Младежки център

 Отглеждане на маслодайни рози

 Магазин за билки

 Възраждане и популяризиране на занаятите

 Производство на килими и изделия с 
етнографски мотиви

 Сладкарски бизнес 

 Услуги, свързани с околната среда

 Услуги, свързани с помощ за възрастни хора 
и хора с увреждания

 Антикварен магазин и медиаторски услуги

 Изграждане на текстилна фабрика

 Образователни услуги

Предложения за конкретни местни 
политики за заетост: 

 Деконцентриране на икономически 
дейности от столицата в по-малките 
населени места; 

 Създаване на национален образователен 
продукт под формата на учебно заведение в 
региона на Средногорието;

 Повишаването на капацитета с усвояването 
на нови знания и умения, включването на 
нови модели на обучение, насочени повече 
към практиката и бизнеса;

 Ефективно използване на даденостите и 
ресурсите на населените места за развитие 
на нови бизнес инициативи;
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 Провеждане на изследване на местните 
човешки ресурси, насочено изключително 
към младите хора и тяхното развитие; 

 Изготвяне на програма за дългосрочна 
заетост в региона с участието на общините и 
едрия, малък и среден бизнес;

 Създаване на фонд с участието на бизнеса, 
местната власт, образователните институции 
и неправителствения сектор за подпомагане 
на проекти на млади предприемачи в 
региона на Средногорието.
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Панагюрище, Етрополе, Чавдар, Копривщица, Пирдоп


