
ПРИВЛЕКАТЕЛЕН ЛИ Е ГРАД ВАРНА ЗА МЛАДИТЕ ХОРА
И ЛИПСВА ЛИМУ НЕЩО, ЗА ДА БЪДЕ ТАКЪВ?

Ново мобилно приложение дава възможност на младежи и заинтересовани страни да
гласуват за факторите, определящи избора им на населено място за живот и реализация.
Мобилната апликация „TalentMagnet“, разработена от Русенски университет „Ангел
Кънчев” в рамките на проект DTP3-454-4.1 TalentMagnet (‘Магнит за таланти’),
съдържа още връзки с полезна за младите хора информация, мотивационни материали,
забавни тестове и дори игра.

Младото талантливо поколение е изключително мобилно, тъй като разполага със
свободата да преследва най-добрите за него възможности и то - не само на местно ниво.
Младежите избират да живеят и да развиват таланта си на места, в които намират най-
добрата среда за себе си и семейството си.

Градовете, в които се установяват повече добре образовани и можещи специалисти, се
оказват по-конкурентоспособни и икономиката им се развива по-динамично. Затова
една от най-предизвикателните задачи за общинските и областните власти е да създадат
подходящи условия за привличане и задържане на талантливи младежи в малките и
средни населени места. Като първа стъпка в тази посока, те трябва да разберат какво
младите хора търсят в даден град, кои фактори ги мотивират да се преместят или да
останат да живеят в него.

Мобилното приложение ‘TalentMagnet’‘, достъпно безплатно за IOS и Android, дава
възможност да се чуе гласът на младите хора. То съдържа още полезни връзки към
уебсайтове с възможности за работа, за финансиране на обучението, наемане или
закупуване на жилище в региона, за хапване и развлечения. Мобилното приложение
предлага също набор от мотивационни видеа и други материали на български и
английски език, които имат за цел да насърчат младежите да работят върху своите
силни страни и да развиват потенциала си.

Наред с полезното съдържание, апликацията предлага и набор от забавни тестове,
чатбот с развлекателни въпроси и игра. Всички функции на приложението са
разработени на български език, на английски и на останалите 10 национални езика на
партньорите в проекта.

Проектът ‘TalentMagnet’ (‘Магнит за таланти’) има за цел да адресира сериозните

предизвикателства за демографския и трудовия пазар, като разработи модели,
инструменти и планове за привличане и задържане на талантливи млади хора в малките
и средни градове в Дунавския регион. Решаването на този проблем е комплексна задача,
изискваща целенасочената и системна работа и сътрудничество между всички
заинтересовани страни: бизнес, местна власт, образователни и обучителни институции
и неправителствени организации.



Последвайте TalentMagnet за бъдещи интересни новини:

https://www.facebook.com/TalentMagnetProject

Проектът се финансира от Европейския съюз (Европейски фонд за регионално развитие,
Инструмент за предприсъединителна помощ, Европейски инструмент за съседство и
национално съфинансиране) с подкрепата на Програма за транснационално
сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 г.

https://www.facebook.com/TalentMagnetProject

