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Металната индустрия е високо рисков сектор, който според 
последните статистически данни е все по-непопулярен сред младите 
хора.  Секторът страда от сериозен дефицит на млади и 
квалифицирани кадри. В същото време, поради икономическата 
ситуация и следващите я структурни промени в заетостта, голяма част 
от квалифицираните човешки ресурси, наближаващи пенсионна 
възраст са първите, които биват освобождавани. Така секторът в 
частност, а и Обществото, Държавата като цяло са изправени 
едновременно пред две големи предизвикателства: как да направят 
металната индустрия „по-привлекателна” и по-популярна сред 
младите хора, за да обезпечат нейното устойчиво развитие и 
съхраняване, като един от сериозните източници, допринасящи за 
формирането на положителен БВП; и как да се погрижат за онези 
хора, прекарали почти целия си трудов живот като металоработници, 
и само няколко години преди възможността за пенсиониране, биват 
съкращавани/уволнявани, поради икономическата конюнктура.

   Настоящият проект цели да подпомогне националните и регионални 
политики на България и Румъния за справянето с тези проблеми като 
чрез обмен на опит, добри практики и ноу-хау бъде разработена 
стратегия за подпомагане на уязвимите групи и насърчаване 
развитието на социалната икономика в двете държави. Имайки 
предвид, че 2012г. е обявена за Европейската година за активно 
стареене, проектът ще допринесе към Европейската инициатива за 
социално включване на тази уязвима група, като директно 
подпомогне адаптацията на застаряващата работна сила в металния 
сектор в България и Румъния към новите пазарни и икономически 
условия. Реализацията на проектните дейности ще подпомогне 
политиките на двете държави в сферата на заетостта и социалната 
политика чрез конкретни предложения за иницииране на активни 
мерки за подкрепа и преквалификация на възрастните хора, които все 
още са  в активна трудова възраст, както и за привличане на млади 
кадри в индустрията на двете държави. Като резултат проектът ще 
допринесе към усилията на България и Румъния за постигане на 
Европейския социален модел и ценности, и за приобщаване към 
семейството на социално ориентираните Европейски държави.

ПРОЕКТЪТ  •  да се изготви ноу-хау по проекта- аналитичен доклад от резултатите 
от изследването и съвместна стратегия за развитие на социалната 
политика в металния сектор;

 • да се популяризира проекта и резултатите от него сред широк кръг 
от заинтересовани лица.

  Дейности за информация и публичност- информационна брошура;   • 
публикации в национални печатни издания; пресконференции (2); 
информационна табела; интернет сайт.

   •     Работна среща за обмяна на опит и добри практики- Румъния

 • Изследване  и анализ на съществуващите ограничения и 
потенциалните възможности за развитие на социалната политика в 
металната индустрия 

   •   Организиране на дискусионен форум- България 

 •  Изготвяне на съвместна стратегия за развитие на социалната 
политика в металния сектор

  •    Заключителна  конференция - България

 • Реализирането  на проекта ще допринесе за засилване на  
социалния диалог, отговорността и обмена на знания, опит и ноу-хау 
за развитието на социалната политика в България и Румъния. 

 • Проектът ще допринесе за повишаване капацитета на целевите 
групи и ще  насърчи тяхната бъдеща инициативност за реализирането 
на различни съвместни социални дейности и, разработването и 
прилагането на съвместни мерки за развитието на социалната 
икономика. 

 • Иновативният резултат от реализирането на проектните дейности 
ще бъде изграждането на мрежа за сътрудничество между целевите 
групи, обмяна на опит, ноу-хау и създаването на комплекс от активни 
мерки за справяне със социалните проблеми на уязвими групи от 
металния сектор в България и Румъния. 

 • Проектът ще допринесе за промяна в социалната политика, 
стратегиите, мерките и процесите, свързани с развитието на 
социалната икономика в двете страни. 

 • В резултат от дейностите по проекта ще се изгради иновативен 
модел за сътрудничество между социалните партньори, който ще 
продължи да се развива и надгражда и след приключването на 
проекта чрез разпространяването на разработеното ноу-хау и 
изпълнението на създадените стратегия и план за съвместно бъдещо 
сътрудничество.   

ЦЕЛИ

Общата цел на проекта е укрепване на социалната икономика чрез 
обмен на ноу-хау и добри практики, и разработване на комплекс от 
мерки за активно сътрудничество между целевите групи от България и 
Румъния в развитието на социалната политика в металната индустрия. 

Целевите групи са представители на социално-икономическите 
партньори, неправителствени организации и представители на 
браншови и секторни организации от двете страни.

Специфични цели: 

 • обмяна на опит, ноу-хау и добри практики между  представителите 
на целевата група от България и Румъния относно формите на участие 
на представителите на целевата група на национално ниво за 
разработването  на  инструменти и мерки за по-активно участие в 
политиката за развитие на социалната икономика; 

 • да се идентифицират пречките и потенциалните възможности за 
развитие на социалната икономика и за подобряване на социалното 
включване на уязвими групи сред работещите в металната индустрия 
в двете страни;

 • да се разработят  механизми  за  ефективно включване на 
национални, регионални и местни структури в развитието на 
социалната икономика;

 • да се изгради мрежа за сътрудничество между представителите на 
целевите групи от двете страни с оглед изпълнение на съвместни 

 социални политики за подпомагане на социалното включване на 
представители от уязвими групи, работещи в металната индустрия;

СТРУКТУРА

Тази информационна брошура е създадена с финансовата подкрепа

на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Цялата отговорност за нейното съдържание се носи от СИНДИКАЛНА

ФЕДЕРАЦИЯ „МЕТАЛИЦИ” и при никакви обстоятелства не може да се приема,

че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз

или Министерство на труда и социалната политика.
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