
 

Информационна среща в кметство с. Манолско конаре по Проект № BG05M9OP001-

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

от община “Марица”  

 
  
  На 21.05.2020 г. екипът на Асоциация “Голям Брат, Голяма Сестра – България” проведе 

информационна среща за стартиралия проект, в който е подизпълнител, и представи  

дейности, които ще се реазлизират на територията на община Марица. Срещата се проведе в 

кметството на с. Манолско конаре, като за съжаление кметът на населеното място не успя да 

присъства на уговорената среща. Работната среща се проведе със служител в местната 

администрация.  

Екипът по реализиране на Дейност № 1 от проекта извърши представяне на проектните 

дейности; целевата група, която е подходяща за участие в проекта; както и възможностите, 

които се разкриват на икономически затруднени представители на местната общност. От своя 

страна, служителят в кметството отговори на доста от въпросите на екипа, свързани с 

реалното състояние на трудовия пазар в района и възможностите пред младите хора за 

ангажираност. Демографски погледнато, село Манолско конаре е едно от по-малките 

населени места в община Марица, както и териториално. По-голяма част от населението 

намира работна ангажираност в индустриалните зони около по-големите села в общината 

или в град Пловдив, а по-малка част в някои от малкото цехове в селото и сезонна или 

постоянна работа в земеделието. Един от показателите, че много млади хора не се задържат в 

дадено населено място е възможността за придобиване на образователна степен в самото 

населено място – училището в с. Манолско конаре е основно и с малък брой ученици, сред 

които и такива от с. Ясно поле. Реално погледнато в селото няма младежи, които да не са 

ангажирани в трудова заетост към дадения момент или поне от кметската администрация не 

можеха да идентифицират такива, които да са подходящи за участие в проектните дейности.  

Разбира се, работната среща приключи с желание за взаимно съдействие в следващите 

работни седмици и с уговорка, че в селото ако има подходящ младеж, който се нуждае от 

възможност за трудова реализация, той ще бъде обхванат от дейностите по настоящия проект.   
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