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Проект: 

„За бъдещето на Монтана – Младите“

Успешни на пазара на труда!



ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА

18 
месеца

6 6 6



ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

а) общата цел на проекта: 

 младите хора  да имат шанс за реализация на пазара на 
труда в Монтана;

б) конкретните цели са:

 в община Монтана да бъде създаден Младежка център;

 да обедини работодатели  с обща цел  младите хора да се 
реализират на пазара на труда и изборът им да бъде Монтана; 

 да създаде моста между образованието и професионалното 
реализиране 

 да развива икономиката в града и създаде повече шансовете 
за реализация на младите специалисти



ОБОСНОВКА НА ПРОЕКТНОТО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Проблемът с безработицата сред
младежите от 16 до 24-29 годишна
възраст в община Монтана идва от
това, че липсва връзката между
бизнеса и образованието. Ето
защо с МЦ се цели да бъде
създадена тази връзка и тя да бъде
посредникът между търсещия и
предлагащия работа.

ПРИЧИНА:

Тъй като голяма част от младежите със
средно и висше образование нямат „меки
умения“ решението на МЦ за този проблем е
чрез обучения за придобиване на меки
умения при кандидатстване на работа,
умеия създаване на CV, самопредставяне и
други, които ще помогнат на младежи с
кандидатстването за работа.



На територията на Община Монтана има 2127 предприятия, като близо 95% от тях са частни.
трасловата характеристика на икономиката на община Монтана се доминира от дейностите, свързани
с машиностроенето, електротехника и хранително-вкусовата промишленост. От значение са и фирми
работещи в леката промишленост, строителната индустрия и преработвателната промишленост.
На територията на общината функционират три средни училища и четири професионални гимназии,
които подготвят млади кадри за пазара на труда. Образованието, което получават, отваря врата да се
реализират в сферите на леката промишленост, електротехниката, хранително-вкусовата
промишленост и други. Въпреки това по данни на Агенция по заетостта в Монтана, за месец септември
2020г. са регистрирани 988 безработни лица на възраст до 29годишна възраст.

РЕШЕНИЕ:
Проектът решава тези проблеми посредством

Младежки център, подготвящ 150 младежи чрез

обучения по горепосочените показатели и

провеждане на Младежка трудова борса, която

ще организира среща с работодатели и

търсещи работа обучени млади хора. Така

Проектът ще бъде в полза както на

работодателите, така и на младежите, включени

в програмата.



ЦЕЛЕВИ ГРУПИ НА ПРОЕКТА



Тази презентация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Interreg-
IPA CBC Bulgaria-Serbia Programme, CCI № 2014TC16I5CB007. Съдържанието на този 

материал е отговорност единствено на Сдружение „Нов път“ и по никакъв начин не 
отразява мнението на Европейския съюз или Управляващия орган на Програмата
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