
 

Проектът “Създаване на междусекторни партньорства за насърчаване на младежкото 

предприемачество” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. www.ngogrants.bg  

 

 

ПОКАНА 

кръгла маса на тема 

„МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО –  

СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА СПРАВЯНЕ СЪС СОЦИАЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА“  

Гр. Стара Загора, 1 април 2016 г., 10:00 часа,  

Залата на РЗИ - Стара Загора (ул. „Стефан Караджа“ №10) 

 

ПРОГРАМА 

10.00-10.30 ч.   Откриване. Представяне на резултати от проучване на 

предприемаческата екосистема в няколко региона.  

10.30-12.30 ч.   Дискусия.  

Отправни точки: 

 Характеристики на средата за младежко предприемачество. Силни и слаби 

страни. 

 Проблеми и възможности за стартиране на собствен бизнес за младите хора.  

 Възможности за финансиране.  

 Добри практики за сътрудничество в насърчаването на младежкото 

предприемачество.  

12.30-13.00 ч.   Обобщаване на резултатите от дискусията и закриване. 

13.00 ч.   Коктейл 

 

За повече информация и регистрация:  

Сребрина Ефремова – 0895 569 656, e-mail: fondacia_kauzi@abv.bg  
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За проекта:  

Проектът "Създаване на междусекторни партньорства за насърчаване на младежкото предприемачество" 

цели да създаде условия за насърчаване на младежкото предприемачество. В рамките на проекта се 

провежда кабинетно проучване на текущото състояние на бизнес инфраструктура в Русе, Дупница 

(Благоевград и Кюстендил), Хасково, Стара Загора, Силистра и Велико Търново, което да може да покаже 

възможностите в тези населени места за младите хора, желаещи да стартират бизнес. Беше проведено 

двудневно посещение в Ниш, Сърбия за 10 души - членове на екипа и експерти от клоновата мрежа на 

фондация "Каузи", с което се цели да изучи опита и да обмени добри практики със своите партньори - 

фондация "Проактив", Ниш, Сърбия.  

Екипът на проекта организира срещи в градовете със заинтересованите страни- бизнес инкубатори, 

промишлено-търговски камари и палати, средни и висши учебни заведения, община, дирекция "Бюро по 

труда", банки, НПО и младежи, за създаване на план за действие. Провеждат се тренинги, подходящи за 

млади хора, НПО, ресорни дирекции, дирекция "Бюро по труда"  и преподаватели , засягащи младежкото 

предприемачество, както и за създаване на дълготрайни партньорства с местните организации и 

институции за по-ефективна работа. С цел да се повиши общественото внимание по темата за младите хора 

и бизнеса, се организират настоящите обществени обсъждания под формата на диалог, на кръгла маса, 

включваща всички заинтересовани страни, включително медии. 

 

За организацията:  

Фондация „Каузи" е регистрирана на 26.10.2009 г, в София и определя за своя мисия "да работи за 

създаване на хармонично, устойчиво и взаимодействащо си гражданско и бизнес общество, което се 

ръководи от активни, конкурентноспособни, отговорни и достойни хора - граждани на България, Европа и 

Света." Организира Младежка предприемаческа борса от 2010 година. В рамките на инициативата млади 

хора с бизнес и социални идеи получават безплатни консултации и развиване на бизнес план и възможност 

да представят идеите си пред потенциални инвеститори. Моделът е споделян като добра практика в Сърбия 

и Македония. Фондацията управлява Младежки информационно-консултантски център – един от над 30-

те в страната, които представляват единствената младежка услуга, финансирана от държавния бюджет.  

http://www.ngogrants.bg/

