
 

 

 

Съобщение до медиите 

31 март 2022 г. 

Инициативата „Изгубеното поколение” предлага подходи за 

активното включване на младежи над 25 години в пазара на 

труда 

 

Инициативата „Изгубеното поколение – Международна мрежа за изследване и оценка 

на инициативите насочени към младежи над 25-годишна възраст” (Lost Millennials) 

стартира през ноември 2021 г. под приоритетите на Фонда за младежка 

работоспособност. Целта е да се подпомогне икономическото включване на младежи 

над 25 години. В стремежа си към тази цел инициативата ще увеличи информираността 

относно съществуващите национални практики за включване в пазара на труда и по този 

начин ще подпомогне местни организации да разбират и оценяват въздействието на 

съществуващите политики. Инициативата ще продължи до началото на 2025 г. и ще се 

осъществява успоредно в 13 европейски държави, сред които и България. Координатор 

за нашата страна е Центърът за изследване на демокрацията. 

Във фокусът на инициативата не случайно попада поколението на „милениалите” – 

младежи между 25 и 29 г., които често се оказват не само извън образователната 

система, но и в много случаи не успяват да намерят трайно място на пазара на труда. 

В рамките на инициативата, мрежа от изследователи и експерти от различни страни в 

Европа ще споделят „ноу-хау” и успешни практики, ще извършват оценки на 

институционални и обществени практики и политики в различните държави, ще 

провеждат обучения и ще търсят и насърчават широко взаимодействие между 

държавни органи, местните власти и представители на бизнеса и гражданския сектор, с 

което да провокират обществен отзвук относно постигнатото от институциите.  

По време на първата отворена дискусия по инициативата, провела се на 23 март 2022 г., 

експерти, работещи в сферата на включването на младежи в пазара на труда споделиха 

опита и уменията си за изработване на ефективни мерки по подобряване на условията 

пред младите хора. Отчетени бяха най-значимите методологически пречки, с които 

изследователите са се сблъскали при анализа на съществуващите механизми за 

икономическа интеграция. Запис от срещата е споделен и свободно достъпен на 

страницата на „Изгубеното поколение” (Lost Millennials) във Facebook. 

Първото от предвидените в рамките на инициативата изследвания обхваща по-широкия 

контекст на пазарна и икономическа несигурност, която създава пречки пред 

младежите, търсещи работа. Резултатите от това изследване ще бъдат публикувани през 

лятото. 



 

За повече информация може да се свържете с:  

Мариян Събев (Координатор „Комуникации”, Център за изследване на демокрацията) 

mariyan.sabev@csd.bg 

+359 895675676 

 

Останете осведомени, като ни последвате в социалните ни канали:  

Facebook: https://www.facebook.com/LostMillennials  

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/lost-millennials-project/ 

 

Партньорите в инициативата Lost Millennials 

Водеща организация: HETFA Research Institute (Унгария) 

Партньори: 

- Center for the Study of Democracy (България)  

- Institute for Structural Policy (Чехия) 

- Institute of Entrepreneurship Development (Гърция)  

- Binda Consulting International (Малта)  

- Evidence Institute Foundation (Полша)  

- Sapientia University of Cluj Napoca (Румъния)  

- Slovak Business Agency (Словакия) 

- University of Burgos (Испания) 

- Centre for Social Innovation (Австрия)  

- Bifröst University (Исландия) 

- Demos Research Institute (Финландия) 

- Nord University (Норвегия). 

 

Проектът е финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, чрез Фонда за 

двустранни отношения. 
 
 
Изпълняван от:    
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