
 

Работно посещение в село Динк от 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” 

 

  

 

      На 22.05.2020 г. се проведе работна среща в кметството на село Динк между екипа на 

Асоциация “Голям Брат, Голяма Сестра – България”, кмета на населеното място - г-н Рашков 

и младежи, желаещи да бъдат включени в проектните дейности. За първи път в една среща в 

кметство от община Марица бяха постигнати повече от две цели наведнъж, а именно: 

запознаване на екипа на Асоциацията със социално-икономическата обстановка в населеното 

място; информиране на местната администрация относно целите на проекта и 

характеристиките на целевата група по проекта; проучване на младежи, които желаят да 

бъдат включени в дейности по реализацията на проекта.  

    Г-н Рашков, в качеството си на новозибран кмет с първи мандат на управление в 

населеното място, подробно разясни детайли от социално-икономическия живот на 

населението на с. Динк, което се характеризира с различни етноси, култура и религии в 

своите малки граници. Жителите на населеното място се препитават основно чрез сезонна и 

наемна работа в земеделието и в строителния бранш като неквалифициран персонал. На свой 

ред, кметството на селото се нуждае от работници, които да подпомагат управата в 

поддържането на добър и приветлив вид на зелените площи и градинки, а и не на последно 

място в реализацията на нещо, което е проблем за кметствата в цялата община – организация 

на разделното изхвърляне на домакински отпадъци и градинска смет в регулираните 

сметища. Кметът на селото отчита възможностите на представения проект като релевантни 



 

към социално-икономическата ситуация на многобройното младо население, което няма 

достатъчно висока образователна и/или професионална квалификация, които да им 

гарантират задържането на стабилни работни места в региона или в град Пловдив.  

     Работната среща продължи в проучвателна дейност – попълване на въпросници за целите 

на проекта от двама младежи, които са силно мотивирани за участие. Момчетата с желание 

отговаряха на всички въпроси за личния си опит в търсенето и реализацията на пазара на 

труда, както и за това какви лични качества биха ги направили активни участници в 

следващите проектни дейности.  

Срещата приключи с добри пожелания за взаимен успех в рамките на проекта и 

благодарност за активното съдействие от страна на кмета и служителите в кметството на село 

Динк.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


