
 

Работно посещение в с. Маноле с цел информиране за стартиране на дейности по 

Проект № BG05M9OP001-1.043-0007-C01 “Идентифициране и активиране на 

икономически неактивни младежи от община “Марица” 

 

 

 

На 21.05.2020 г. бе проведена работна среща в кметството на с. Маноле, с цел информиране и 

представяне пред местната администрация и представители от местната общност на 

стартиралите проектни дейности, които целят идентифициране на трайно безработни 

младежи.  

    В кратък предварителен разговор, кметът на селото – Г-н Енев, приветства идеята на 

проекта и обеща съдействие за реализиране на първоначалните дейности по реализацията му.  

В последващ работен разговор със служители на кметската администрация стана ясно какви 

са наличните възможности за трудова заетост на млади хора в населеното място и района. 

Сферите, в които младите хора могат да се реализират трудово, са в производството на 

различни стоки от леката промишленост, до обратотка на храни и хранителни продукти, 

земеделие и селско стопанство. Въпреки това, последиците от развиващата се социално-

икономическа криза, като следствие от здравната криза през пролетта на тази година, носи 

своите последствия за жители и от Маноле, които са най-вече млади хора с по-ниска 

професионална и/или образователна квалификация. Това стана ясно и от разговорите със 

заинтересовани млади хора от населеното място, които участваха в информационната среща 



 

в кмеството. Изтъкнаха най-вече необходимостта за разкриване на работни места или 

запазването на съществуващи на територията на общината, тъй като пътуване с цел работа до 

град Пловдив е допълнително затруднение за тях. В този ред на мисли, оценяват високо 

предоставяната възможност някой от тях да получи, дори временна заетост в рамките на 

проктните дейности, защото други опции не се разкриват така или иначе в обозримо бъдеще, 

освен сезонни ангажименти в работа на земеделски площи в селото. 

Младите хора, които присъстваха на срещата с екипа на Асоциация “Голям Брат, Голяма 

Сестра – България” изразиха готовността си и мотивацията да участват в следващите 

проучвателни дейности по проекта и да се представят подобаващо, за да увеличат шансовете 

си за получаване на трудова заетост. Местната администрация на свой ред обеща пълно 

съдействие по разпространяване на информацията за стартиралия проект, както и 

мотивирането на други младежи от целевата група за участие в първите дейности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


