
 

Провеждане на работна и информационна среща в село Калековец по Проект № 

BG05M9OP001-1.043-0007-C01 “Идентифициране и активиране на икономически 

неактивни младежи от община “Марица” 

 

 

 

На 22.05.2020 г. се проведе работна и информационна среща между кмета на село Калековец 

– г-н Миланов и екипа на Асоциация “Голям Брат, Голяма Сестра – България” по Проект № 

BG05M9OP001-1.043-0007-C01 “Идентифициране и активиране на икономически неактивни 

младежи от община “Марица”. Целите на срещата бяха: да се запознае кметската управа на 

населеното място с изпълнението на Дейност № 1 и другите последващи дейности в 

реализацията на проекта, които касаят жителите на селото; екипът по изпълнение на проекта 

да се запознае с общия социално-икономически статус на младите хора в населеното място.  

  Екипът на Асоциацията представи на г-н Миланов основните критерии и характеритики за 

подбор на участници в проектните дейности, сред които: възраст до 29 години; младежите да 

нямат трудов ангажимент към момента на участие в проекта; да нямат активна регистрация в 

“БТ”; да не са записани в момента към образователна институция. Всички тези 

характеристики целят да идентифицират младежи от община Марица, които са в най-крайна 

нужда от социално-икономическата подкрепа, която ще им бъде предоставена в хода на 



 

реализацията на проектните дейности. На свой ред, г-н Миланов ни представи реалната 

трудова и образователна ситуация на младите хора в населеното място, което териториално и 

демографски е едно от големите на територията на общината. Показателен за задържане на 

млади хора в населеното място е фактът, че има средно училище, което приема и много 

ученици от околните села, освен жители на Калековец. Също така, някои от големите фирми 

се намират в землището на населеното място, като успяват да създават устойчива заетост на 

мнозина от младите хора в селото. Въпреки тези фактори, които представят една социално-

икономическа картина за стабилни условия на живот, г-н Кметът е уверен, че ще успее да 

мотивира младежи, които имат потребности от подкрепа за намиране на трайна заетост на 

пазара на труда.  

   Срещата приключи с уверението от страна на кмета за съдействие на екипа по реализация 

на проекта и с оптимизъм за успешните резултати от проекта, насочени към подкрепата на 

младежи от село Калековец и цялата община. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


