
 

 Информационна среща в кметство с. Ясно поле по Проект № BG05M9OP001-1.043-0007-

C01 “Идентифициране и активиране на икономически неактивни младежи от община 

“Марица” 

  

 

  

 На 22.05.2020 г. екипът на Асоциация “Голям Брат, Голяма Сестра – България” проведе 

информационна среща за стартиралия проект и представяне на предстоящи дейности в 

населените места на територията на община Марица. Срещата се проведе в кметството на с. 

Ясно поле, като кмета на населеното място не успя да присъства на работната среща поради 

отпуск. Срещата се проведе с работник към местната администрация.  

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

дейности; целевата група от младежи до 29 години, която е подходяща за участие в проекта; 

както и възможностите, които се разкриват на икономически затруднени представители на 

местната общност. Служителката на кметството в с. Ясно поле направи полезен очерк за 

актуалното състояние на трудовия пазар в района и възможностите за младежи. Демографски 

погледнато, село Ясно поле е едно от най-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. 

Специфичното е, че има и голям брой имигранти от селото или такива, които намират 

сезонна заетост зад граница и подпомагат семействата си финансово от разстояние. 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, такова липсва в населеното 

място и малкото деца, които са в училищна възраст са записани в околните села. Реално 

погледнато в селото няма младежи, които да не са ангажирани в трудова заетост към дадения 

момент или поне от кметската администрация не се сещат за такива, които да са подходящи 

за участие в проектните дейности. Реален проблем е със заетостта на по-възрастни лица, 

които са трайно безработни и не намират възможности за реализация в населеното място, но 

те не са представители на целевата група по проекта.  

Работната среща приключи с уговорка, че ако служителите в местната администрация 

идентифицират младеж, на когото може да бъде помогнато чрез проектните дейности, то той 

веднага ще бъде насочен към участие в проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


