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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 
Агенция за регионално и икономическо развитие – Враца, има удоволствието да Ви покани да 
вземете участие в среща-дискусия за създаване на мрежа от заинтересовани страни, които 
активно да си сътрудничат за създаване на условия за включване на млади жени от 24 до 29 
годишна възраст, които не учат и не работят, в групи за подпомагане на тяхното активизиране, 
включване в обучения и намиране на трудова реализация. 
Срещата е в рамките на изпълняваният от нас проект „EURIBOR: насърчаване на устойчиви 
действия за осигуряване на възможности на уязвими групи млади жени“, финансиран по програма 
„Отключване на младежкия потенциал„ от фонда за младежка заетост на EEA&Norway. 
Общата цел на проекта е изграждане на приобщаващо партньорство на местно ниво, за да се 
подпомогне обхвата на жени, които дългосрочно се намират извън системите на заетост, 
образование или обучение и/или жени, изпитващи социално изключване.  
Целта е не само да ги подкрепи обратно в образованието, обучението и работата, но и да ги 
подкрепи да се справят с различни видове бариери и да изградят тяхното самочувствие и 
мотивация. 
Целеви групи в нашия проект са млади жени на възраст 24-29 години, които не са на работа, 
образование или обучение, които са в уязвимо положение: дългосрочно безработни, с мигрантски 
или малцинствен произход, живеят в малки градове или селски райони, майки със семейни 
задължения. 
По време на срещата ще имате възможност да се запознаете с разработеното по проекта 
„Национално проучване на уязвими жени (на 25-29 години, които не са в образованието, заетостта 
или обучението) и предприети действия за тяхната подкрепа и тяхното социално и 
професионално активиране“. 
 
Срещата ще се проведе на 30.05.2022 г. от 10.00 часа в ресторант „Славянски кът1“, ул. Иванка 
Ботева“, гр. Враца. 
Приложено изпращаме и дневен ред на събитието. 

Очакваме потвърждение за Вашето участие или това на Ваш представител в срок до 27.05.2022 
г. на ел.поща: arir.vr@gmail.com.    

 
 
НЕСРИН ДОНЕВА      
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 
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ДНЕВЕН РЕД 

Среща-дискусия за създаване на мрежа от заинтересовани страни, които активно да си 
сътрудничат за създаване на условия за включване на млади жени от 24 до 29 годишна възраст, 

които не учат и не работят, в групи за подпомагане на тяхното активизиране, включване в 
обучения и намиране на трудова реализация 

30.05.2022 г. 
 

Време Тема Лектор 
10.00 – 10.30   Регистрация на участниците 
10.30 – 10.45 Откриване и приветствие г-жа Илиана Филипова – 

Председател на УС на АРИР - 
Враца 

10.45 – 11.15 Представяне на проекта Теодора Иванова – проектен 
координатор 

11.15 – 12.00 Представяне на „Национално 
проучване на уязвими жени (на 
25-29 години, които не са в 
образованието, заетостта или 
обучението) и предприети 
действия за тяхната подкрепа и 
тяхното социално и 
професионално активиране“ 

Теодора Иванова – проектен 
координатор 

12.00 – 12.30 Дискусия по проучването Регистрирани участници 
12.30 – 13.30   Обяд 
13.30 – 13.45 Представяне на Партньорско 

споразумение за създаване на 
мрежа от заинтересовани страни 

Несрин Донева – проектен 
администратор 

13.45 – 14.15 Дискусия по Партньорското 
споразумение 

Регистрирани участници 

14.15 – 15.00 Дискусия по предложения от 
заинтересованите страни за 
обхващане на целевите групи по 
проекта 

Регистрирани участници 

15.00 – 15.30 Кафе пауза 
15.30 – 16.00 Дискусия за подбор на целевите 

групи 
Регистрирани участници 

16.00 – 16.30 Представяне на Мобилният екип 
по проекта и неговата 
методология за работа с 
целевите групи  

Теодора Иванова – проектен 
координатор 

16.30  Заключителни обсъждания Регистрирани участници 
 


