
                    

 

ПРОДЪЛЖАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТ № 1 ПО ПРОЕКТ „ТОЛКОВА 

РАЗЛИЧНИ, ТОЛКОВА ЕДНАКВИ“ В СЕЛАТА КАЛЕКОВЕЦ И РОГОШ 

 

                         

 

 На 26.05. и 27.05.2021 година се осъществиха две посещения в кметствата на 

селата Калековец и Рогош, съответно с цел представяне на гореспоменатия проект, с 

номер BG05M9OP001-2.068-0002-C01, осъществяван от Община Марица с финансовата 

подкрепа на СНЦ „Местна инициативна група – Община Марица“ чрез ОПРЧР, и 

работна среща с представители на местните институции и първи стъпки към 

идентифицирането на лица от целевите групи, подходящи за участници в следващите 

дейности.  

 При работното посещение на 26.05.2021 година се реализира предварително 

насрочена работна среща между екип от експерти по проекта и кмета на село Калековец, 

г-н Миланов, заместник-директор на училището – г-жа Илиева и директор на детската 

градина – г-жа Тачева. Заинтересованите страни обсъдиха възможностите за реализация 

на проекта с представители на целевите групи - жители от общностите на село 

Калековец. Селото е едно от най-големите на територия на Община Марица, като също 

заедно с останалите, включени по проекта има силно изразено представителство на 



ромската етническа общност и други етно-религиозни групи. Кметът на селото сподели, 

че много от представителите на целевите групи за подкрепа в намиране на заетост са 

жители, които реално си намират нерегламентирани и/ или временни работни места, а 

предполага, че не би имало сериозен интерес към предоставянето на здравни 

консултации за жени заради някои от културните и религиозни характеристики на 

местната общност. Представителите на двете образователни институции в населеното 

място споделиха, че постоянно полагат усилия да разширяват възможностите на 

възпитаниците си за личностно развитие, но срещат сериозни предизвикателства, 

породени от културните особености на малцинствените групи, както и наличието на 

предизвикателства в общуването, заради езиковата бариера в използването на български 

и майчин език.  

 Всички от заинтересованите страни се разбраха за взаимна подкрепа в 

реализирането на проекта.  

 На 27.05.2021 година се осъществи първо посещение на експертния екип по 

проекта в село Рогош, с цел реализиране на дейност № 1 по проекта за идентифициране 

на представители на целевите групи за намиране на временна заетост по проекта и 

жени с нисък образователен и здравен статус. Благодарение партньорското отношение и 

отговорна работа на кметската администрация и в частност на г-жа Величкова, кмет на 

с. Рогош, реализирането на дейността започна успешно. Голям интерес е предизвикало 

обявлението на местно ниво, че община Марица цели подпомагането с макар и 

временна заетост на лица от местната общност, които виждат трайни затруднения да 

намерят постоянен поминък в региона. Подобно на всички останали населени места в 

общината, жителите и на с. Рогош основно се ангажират трудово в предприятия от 

индустриалната зона или в широко разпространеният земеделски бизнес и 

производство на храни. Разбира се, за голяма част от представителите на 

малцинствените групи е предизвикателство да намерят устойчива работа в 

индустриалната зона, най-вече заради ниската образованост и затова се насочват към 

сезонна работа от временни ангажименти. Точно в реализирането на тази дейност, те 

виждат възможност за подкрепа в намирането на временна заетост към кметската 

администрация, а и от допълнителните обучения как да са реализират успешно на 

пазара на труда след края на проектните дейности.  

 Интересът към участие в предварително проучване и идентифициране на 

подходящи участници от целевите групи е значителен в село Рогош, тъй като вече са 

налице икономическите последствия от световната здравна и социална криза, 



предизвикана от Ковид 19-пандемията. Много от участвалите в проучването жители на 

селото споделят, че имат нужда от такава подкрепа, за да може преминат през 

предстоящия есенно-зимен период, а след това и да се разкриват повече възможности за 

тях в реализацията на трудовия пазар в региона.  

   

 


