
Сребърно Габрово 50+ 

Резюме на предложение за проект като резултат от работата на екип Сребърна 

икономика на Innovation camp  Габрово 4-6.10.2018 

 

Хората на възраст над 50 години в  Габрово са 50% от населението и основните им 

потребности са : 

-необходимост от психологическа помощ и мотивиране при загуба на работно място 

или за приемане на ново предизвикателство; 

-необходимост от придобиване на нови умения  на-често свързани с повишаване 

нивото на познаване на ИТ технологиите , както и езикови познания , а така също и 

някои поведенчески умения; 

-естествената нужда от предаване на наученото и придобитите експертни и 

поведенчески умения; 

-подпомагане на тези от тях , коита носят или желаят да развият предприемаческия си 

дух и конкретни предприемачески инициативи. 

В момента съществуват или се развиват за хората 50+ отделни проекти, инициативи и 

различни идеи от отделни работодатели, групи хора, сдружения, за които доста често 

знаят ограничен кръг от тях. Характерна за тази възрастова група е, че е по-малко 

присъстваща във виртуалното, а и с по-слаб афинитет към целенасочено търсене или 

опитване за достъп до информация, както и за споделянето и. 

Ето защо в групата се разработи идеята за платформа Сребърно Габрово 50+, която да 

бъде средище на всичко съществуващо и възникващо за удовлетворяване на горните 

групи потребности на тази част  от населението. В допълнение на това платформата ще 

е свързана и с други налични местни информационни ресурси , както и с такива на 

общодържавно и Европейско ниво. 

Основните принципи на Платформата са : 

1.Свързва хората 50+ 

2.Подпомага тези хора психологически и ги мотивира 

3.Подпомага процеса на развитие на нови умения 

4.Подкрепя развитието на предприемачеството 

5.Свързва работодатели и търсещи работа 



6.Подпомага местната власт 

Основните функции на платформата са в посока на развитие на мрежа на и за тези 

хора. С цел подпомагане достъпа до платформата за хора със слаби дигитални умения  

е възможно и допълване на инициативата със Сребърен телефон , който освен това 

може и да бъде място за подкрепа лице в лице. 

Етапи за развитие на инициативата: 

1. Развитие на инициативата в Концепция за проект с участието на Община 

Габрово; 

2. Детайлно описание на проекта с установяване на партньорска мрежа и 

източници на финансиране. В мрежата освен Общината могат да бъдат 

включени местен клона на БТПП, Бюрото по труда, ТУ-Габрово, Агенция по 

заетостта, МТСП, както и външни научни организации като Института за 

изследване на населението и човека при БАН. 


