Проект „Овластяване на местните бизнес общности
за мобилизиране на човешкия потенциал“
За повече информация посетете сайта на ИРМИ http://www.iris-bg.org/, или
интернет страницата на проекта http://iris-bg.org/ovlastqvane.php.

Областен форум Враца

Перспективи пред пенсионерския труд и
трудова миграция в Област Враца

3 - 4 юли 2020 г.

Комплекс „Чайка“
Конферентна зала

гр. Враца

ПЪРВИ ДЕН, 3 юли (петък)

13.30 - 14.00

Откриване

Доц. д-р Огнян Минчев,
международни изследвания

Институт

за

регионални

и

Кратко представяне на участниците

14.00 - 16.00

Първи панел

Проучване и мобилизиране на човешкия потенциал в три
направления: използване на вътрешни ресурси; вътрешна
миграция - регионална и национална; външна миграция вносна работна ръка
Тотю Младенов, министър на труда и социалната политика
(2009 – 2013 г.)

Дискусия
Модератор: доц. д-р Огнян Минчев, Институт за регионални
и международни изследвания

16.00 - 16.30

Кафе пауза

16.30 - 18.30

Втори панел

Обществените нагласи към възрастта. Възрастният човек в
огледалото на общественото мнение

Нина Митева, председател на УС на Фондация „Активен
живот“

Дискусия
Модератор:
Деница
Хинкова,
катедра
„Публична
администрация“, Софийски университет „Св. Климент
Охридски“

19.00

Вечеря

ВТОРИ ДЕН, 4 юли (събота)

09.00 - 11.00

Трети панел

Основни предпоставки за развитието на пазара на труда през
2020 г. и следващите няколко години

Мика Зайкова, независим финансов експерт

Дискусия
Модератор: Георги Методиев, Институт за регионални и
международни изследвания

11.00 - 11.15

Кафе пауза

11.15 - 12.45

Четвърти панел

Третата възраст отвръща на удара: насърчаване на
икономическия принос на възрастните хора. Практиките на
национално и регионално ниво

Иван Нейков, председател на УС на Балкански институт по
труда и социалната политика, министър на труда и
социалната политика (1997 – 2001 г.)

Дискусия
Модератор:
Елена
Иванова-Кирицова,
Сдружение
„Развитие на личността и човешките общности“, Плевен

12.45 - 13.00

Обобщение

Доц. д-р Огнян Минчев,
международни изследвания

Институт

за

регионални

13.00 – 14.00

Обяд

14.00 – 18.00

Обучение по стратегическо планиране,
застъпничество, организация на пилотни
застъпнически кампании и изграждане на мрежи
(Вижте програмата на обучението!)

и

