ПРОТОКОЛ № 4 /21 април 2015 г.
От проведена работна среща в община Ветово по проект „Партньорства 2020“
Днес, 21 април 2015 г. в залата на читалище „Н.Й. Вапцаров“ – гр. Ветово се
проведе работна среща по проект „Партньорства 2020“. В срещата участваха 12
участници: представители на местната власт; представители на образователни
институции и читалища .
Микаела Здравкова, ръководител на проекта представи целите и дейностите по
него. Фасилитаторът на срещата Лора Саркисян, представи добри практики на
партньорство между НПО и местни власти, както и възможности за такова според
приоритетите и мерките в Общинския план за развитие на Община Ветово за периода
2014 – 2020 г.
Във втората част на инициативата участниците предложиха идеи за партньорски
проекти, описани в матрицата по- долу:
Матрица за описание на проектните идеи – община Ветово, 21 април 2015
Работно заглавие
Социално предприятие за ромски занаяти
Описание на проблема Според Общинския план за развитие 2014 -2020 година наймногобройната етническа група в общината е турската,
следвана от българската, а третата по численост етническа
група на територията на общината е ромската – 15,4 % или
1744 души се самоопределят като роми. Устойчиво
негативният ръст на естествения прираст на община Ветово за
периода 20072012 г. се отразява в спад в броя на трите групи от
населението, разпределени по възрастов
Наблюдението върху равнището на безработица като основен
индикатор на пазара на труда илюстрира трайна тенденция
към високи нива на безработица в малките общини на Област
Русе, включително община Ветово, която е резултат от редица
фактори:
•
Неблагоприятна
възрастова
структура
на
трудоспособното население поради миграция на младежите
към по-урбанизираните населени места, където се предлагат
съответно и повече възможности за работа.
•
Негативни демографски тенденции, които водят до
обезлюдяването на селищата.
• Неблагоприятна образователно-квалификационна структура
на икономически активното население – факт, който лишава
много хора от перспективи за заетост.
С особена сила последната предпоставка се отнася до ромския
етнос. Към неблагоприятните тенденции за осигуряване на
заетост се добавя и фактът, че липсват условия за съхраняване
на поминъка на занаятчиите в ромския етнос: изработване на
земеделски сечива, порти, маси, ножове, асми, ковашка
заварка без електроди и др.
Все по-малко хора познават традиционните ромски занаяти,
макар че има млади хора с желание да се научат.
Изделията се продават трудно, те са ръчна изработка и затова
имат висока цена.

Цел: Главна цел,
специфична цел/и
Целева група/и и
финални
бенефициенти
Продължителност на
проекта
Основни дейности

Резултати
Партньори
Необходими ресурси:
обща стойност,
предварителни
проучвания, хора,
оборудване и др.
Съответствие с
Общинския план за
развитие 2014-2020

Ако не се предприемат адекватни мерки, традиционните
занаяти ще се загубят подобно на изработването на кошници,
лъжици, копанки и други дървени изделия, което е било много
разпространено в село Смирненски, но вече никой не е
носител на традицията.
Да се организира социално предприятие в полза на млади хора
от ромски произход, които искат да съхранят и възродят
традиционните занаяти
Да се осигури поминък на млади хора от общината
20 души, работещи в социалното предприятие –
представители на ромския етнос, предимно млади хора
12 месеца
Оборудване на работилница
Провеждане на обучение, в което младите хора да усвоят
занаятите
Закупуване на материалите за социалното предприятие
Създаване на маркетинг стратегия на социалното предприятие
Създаване на интернет магазин за продажба на продукцията
Създаване на етнографска сбирка със съхранени автентични
предмети, използвани от занаятчиите и от селскостопанските
работници
Утвърждаване на запазена марка на Ветово чрез продукцията
на социалното предприятие
Да се създадат условия за икономическо оживление на
региона чрез съхраняване на традиционните занаяти, чиито
носители са голяма част от населението на общината
Сдружение “Мултиетнос”
Община Ветово
Работилница, оборудване, техника, материали
Персонал, обучители
Маркетинг план за ценообразуване, реклама, разпространение
на продуктите
Стратегическа цел 2: Постигане на приобщаващ растеж чрез
повишаване на заетостта, социалното включване и
диверсификация на доходите
Приоритет 2 Предприемачество и диверсификация на
доходите
Специфична цел: насърчаване на предприемачеството в
извънземеделски дейности

Потенциални
източници на
финансиране (ОИЦ)
Мотивационни обучения за ромски младежи
Работно заглавие
Описание на проблема Младежите са една от групите, които най-силно са засегнати
от кризата . От 2008 г. до 2012 г. броят на безработните
младежи на възраст 15-24 г. нараства с 31.4 хил. души.
Равнището на безработица за същата възрастова група през
разглеждания период се увеличава с 15.4 п.п. и през 2012 г. е

28.1% при средна стойност за ЕС за същата година от 22.8%.
За периода 2008-2012 г. равнището на безработица за
възрастовата група 15-29 г. нараства с 11.4 п.п. и достига
20.8% през 2012 г. При част от младежите по-ниската трудова
активност е комбинирана и с по-ниска активност при
участието им в образование и обучение. България, в сравнение
с другите държави-членки, е с най-висок дял на младежи на
възраст 15-24 г., които не работят и не учат - за 2012 г. делът
им е 21.5% при средна стойност за ЕС за същата година от
13.2% .
Успешното включване на младите хора на пазара на труда
след образование и обучение, както и актуализацията на
ключовите им компетентности е предпоставка за успешната
им трудова реализация. Сблъскването с проблеми в тези ранни
периоди на стартиране и развитие на кариерата крие рискове
за обезсърчаване, загуба на квалификация, наемане в сивата
икономика, социална изолация и други явления, които имат
негативно влияние не само за отделната личност, но и за
обществото.
Това в най- голяма степен важи са младите хора от ромски
произход, които са напуснали преждевременно училище.
Цел: Главна цел,
специфична цел/и

Насърчаване на трудовата активност сред безработни младежи
от ромски произход в град Ветово

Целева група/и и
финални
бенефициенти

20 младежи до 29 г. възраст, които не са завършили средно
образование
10 младежи от ромски произход със завършено средно
образование

Продължителност на
проекта
Основни дейности

12 месеца

Резултати

Партньори

Необходими ресурси:
обща стойност,

Провеждане на мотивационно обучение и функционална
грамотност на 20 безработни младежи от ромски произход,
които не са завършили средно образование
Провеждане на обучение по предприемачество за 10
безработни младежи от ромски произход, които имат
завършено средно образование
Провеждане на кампания за назначаване на трудов медиатор в
Бюрото по труда - Ветово
30 младежи от ромски произход насърчени за трудова
активност и преодоляване на социалната им изолация
Номиниран представител за трудов медиатор ,който да работи
с ромската общност
Сдружение „Мултиетнос”
ЦПО на Клуб „Отворено общество“ - Русе
Бюро по труда – Ветово
Община Ветово
Зала
обучители

предварителни
проучвания, хора,
оборудване и др.
Съответствие с
Общинския план за
развитие 2014-2020

техника
координатори
обучителни материали
стипендии за обучаваните
Стратегическа цел 2: Постигане на приобщаващ растеж чрез
повишаване на заетостта, социалното включване и
диверсификация на доходите
Приоритет 3 Човешки ресурси
Специфични цели:
 Подобряване на образователната структура на
населението
 Повишаване квалификацията на работната сила, в т.ч.
посредством форми на учене през целия животи
подобряване на условията за труд

Потенциални
източници на
финансиране (ОИЦ)
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ПРОФ. НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ
Председател на Областния обществен съвет
за прозрачност и гражданско наблюдение

