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Европейският информационен център „Европа Директно - 

Видин“ се финансира от Европейския съюз и е съфинансиран от 

Фондация за регионално развитие. Информацията и мненията, 

публикувани в тази брошура, не отразяват задължително 

мненията и становищата на ЕС.

ЕвропЕйска рамка на политиката  
за младитЕ хора

стратегия на Ес за младежта 2010 – 2018 г.

През 2009 г. Съветът прие резолюция относно обновена рамка за ев-
ропейско сътрудничество по въпросите на младежта (2010 – 2018 г.). 
Нейните две основни цели са:

1) създаване на повече възможности и даване на равен шанс 
на младите хора в сферата на образованието и на пазара на 
труда и 

2) насърчаване на активното гражданско участие, социалното 
приобщаване и солидарността на младите хора. 

Предвидените инициативи са в осем области на действие, а именно:

 Â образование и обучение;

 Â заетост и предприемачество;

 Â здраве и благосъстояние;

 Â доброволчески дейности;

 Â социално приобщаване,;

 Â младите хора и светът;

 Â творчество и култура.
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Работата се извършва в рамките на работни цикли от три години, като 
за всеки цикъл се избират приоритетите за областите на действие. За 
настоящия (последен) цикъл от 2016 г. до 2018 г. Съветът набеляза шест 
основни цели: 1) засилено социално приобщаване на всички млади 
хора; 2) по-голямо участие на всички млади хора в демократичния и 
обществения живот в Европа; 3) по-лесен преход на младите хора от мла-
дежка към зряла възраст, по-специално по отношение на интеграцията 
на пазара на труда; 4) оказване на подкрепа за здравето и благосъстоя-
нието, включително психичното здраве, на младите хора; 5) оказване на 
принос с оглед на предизвикателствата и възможностите, които ерата 
на цифровите технологии генерира за политиката в областта на младе-
жта, работата с младежи и млади хора; 6) оказване на принос за опол-
зотворяване на възможностите и за справяне с предизвикателствата, 
произтичащи от нарастващия брой млади мигранти и бежанци в ЕС.

Комисията изготвя доклад за младежта в ЕС в края на всеки работен цик-
ъл, в който се очертава напредъкът към постигане на целите. Държавите 
членки си сътрудничат посредством експертни групи на високо равнище и 
чрез други мрежи. Структурираният диалог с младите хора и младежките 
организации предоставя възможност на младите хора да изкажат своите 
възгледи при формулирането на политиката за младежта. И накрая финан-
совите средства, предоставяни от съответните програми на ЕС, например 
„Еразъм +“, „Творческа Европа“ и Европейския социален фонд, следва да бъдат 
мобилизирани с оглед на постигането на целите на европейското сътрудни-
чество по въпросите на младежта.
Източник: Европейска комисия

стратЕгията „Европа 2020“  
и младитЕ хора

Стартирана през 2010 г., стратегията „Европа 2020“ е насочена към 
младите хора и преследва различни цели, свързани с тях, например: 
намаляване на броя на лицата, преждевременно напускащи училище, 
увеличаване на дела на младите хора, завършили висше образование, 
разработване на цялостен пакет от политически инициативи в областта 
на образованието и заетостта. Тя включва „Твоята първа EURES рабо-
та“ – схема за трудова мобилност с оглед улесняването на намирането 
на работа в цяла Европа.

Три са водещите инициативи в рамките на „Европа 2020“ в областта на  
заетостта, социалните   въпроси и приобщаването с фокус върху млади-
те хора:

1) Младежта в движение“ – цели да подобри шансовете на млади-
те хора да си намерят работа, като помага на студенти и стажанти 
да натрупат опит в други страни и като подобрява качеството и 
привлекателността на образованието и обучението в Европа.

2) „Програма за нови умения и работни места” – цели да вдъхне 
свежи сили на реформите на пазара на труда, за да помогне на 
хората да се сдобият с уменията, нужни за работните места на 
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бъдещето, за да създаде нови работни места и за да подобри за-
коните на ЕС за заетостта.

3) „Европейска платформа срещу бедността и социалното изключ-
ване“ – има за цел да подпомага работата на всички равнища, за 
да бъде достигната основната  цел на ЕС, за която бе постигнато 
споразумение – избавяне на поне 20 млн. души от бедността и 
изключването до 2020 г.

Знаете ли, че...

В началото на 2013 г. Европейската комисия представи своя пакет за 
младежка заетост, който включва четири области за действие. В 
първата е включено предложение за препоръка до държавите членки 
за въвеждане на гаранция за младежта, чрез която на всички младежи 
на възраст до 25 години да се осигури добро предложение за работа, за 
включване във форма на продължаващо образование или за чиракуване 
или провеждане на стаж в рамките на четири месеца, след като са завър-
шили формално образование или са останали без работа. 

интересни факти

Европейската инициатива „гаранция за младежта” ще обхване млади-
те хора на възраст между 15 и 24 години, които не участват в никаква 
форма на заетост, образование или обучение. Финансовият пакет е за 
страните, които са с младежка безработица, по-висока от 25%. 

През 2013 г. европейските лидери се договориха да направят всичко необходи-
мо неработещите и неучащите младежи под 25 години да получат работа, стаж 
или допълнителна квалификация до четири месеца след завършване на образо-
ванието си, както и част от еврофондовете да бъдат пренасочени към младеж-
ката заетост. В прогнозните схеми тези финансови средства трябваше да бъдат 
изразходвани през първите две години от програмния период 2014-2020 г.

България и предизвикателствата пред 
младежката заетост

В периода 2005-2008 г. коефициентът на младежка безработица (15 – 24 г.) на-
малява. От 22.3% през 2005 г. той достига до 12.1 % през 2008 г. Коефициентът 
на заетост за същата група нараства съответно от 21.6% през 2005 г. до 26.1% 
през 2008 г. Сравнението на националните показатели за младежите с показа-
телите за средното ниво в ЕС показва, че докато по отношение на безработицата 
разликата е относително малка, то по отношение на заетостта България изоста-
ва с около 10 процентни пункта от средноевропейското равнище.

Източник:Резолюция на Европейския парламент относно инициативата 
„Възможности за младежта“ (2012/2617(RSP) 
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програми на Ес 
в оБластта на младЕжта

„Еразъм+“ за младежи 

„Еразъм+“ е програма на ЕС, свързана с образованието, обучението, мла-
дежта и спорта за периода 2014— 2020 г. Програмата трябва да доприне-
се за справянето с предизвикателствата, пред които е изправено бъде-
щето на ЕС и за подкрепа на прилагането на европейската политическа 
програма за растеж, създаване на работни места, равенство и социално 
приобщаване. Разработена е с цел да подпомага усилията на държавите 
по програмата да оползотворяват ефективно потенциала на европей-
ския талант и социални активи в перспективата на ученето през целия 
живот. Това става посредством предоставяне на подкрепа за формално, 
неформално и самостоятелно учене във всички области на образование-
то, обучението и младежта.

нейните конкретни цели са:

1) да се повиши равнището на ключовите компетенции и 
умения на младите хора, включително на хората с по-огра-
ничени перспективи, и да се насърчава участието в демок-
ратичния живот на Европа и на пазара на труда, активното 

гражданско участие, междукултурния диалог, социалното 
приобщаване и солидарността;

2) да се насърчи повишаването на качеството на работните 
места за младежите;

3) да се допълнят реформите на местно, регионално и на-
ционално равнище и да се подкрепи развитието на ос-
нованата на познания и факти политика в областта на 
младежта;

4) да се засили международното измерение на младежките 
дейности, както и ролята на специалистите, работещи с 
младежи и на младежките организации като структури за 
подкрепа на младите хора. 

С оглед на подкрепата на тези цели са предвидени три ключови 
действия:

5) ключово действие 1 – образователна мобилност за 
граждани; 

6) ключово действие 2 – сътрудничество, насочено към инова-
циите и обмена на добри практики;

7) ключово действие 3 – оказване на подкрепа за реформи-
ране на политиката.

Интересно e да знаете:
„Еразъм+“ оказва подкрепа за Европейската доброволческа служба  
(ЕДС) в рамките на ключово действие 1 от главата относно младежта. 
Европейската комисия стартира проекта за ЕДС, която позволява един 
млад човек да стане доброволец в друга държава. Обслужващите дей-
ности могат да бъдат в областта на околната среда, изкуството и 
културата, работата с деца, младежи и възрастни хора, наследство 
или спортни и развлекателни дейности. Всеки проект има три парт-
ньора: доброволец, изпращаща организация и приемаща организация. 
Проектът трябва да се проведе в държава, различна от държавата по 
местоживеене на доброволеца, с нестопанска цел е, неплатен и продъл-
жава за ограничен период от време. Продължителността е обикновено 
от 2 седмици до 12 месеца. Доброволецът трябва да е на възраст между 
17 и 30 г. Европейската доброволческа служба има за цел да оказва съ-
действие на млади хора, които желаят да прекарат време в чужбина, 
като участват в доброволчески проекти. Тази схема за неформално уче-
не е сертифицирана в цяла Европа посредством инструмента за призна-
ване „Youthpass“ .
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какво е Youthpass?

Youthpass е инструмент, чрез който да се документират и признаят ре-
зултатите от обучението в младежки трудови дейности. Той е достъпен 
за проекти, финансирани от „Еразъм+“:  Младежта в действие (2014-
2020 г.) и Младежта в действие (2007-2013 г.). Това е част от стратегия-
та на Европейската комисия за насърчаване на признаването на нефор-
малното обучение, въвеждайки политиката в практиката и практиката в 
политиката:

как?

 Â  В процеса на създаване на сертификата Youthpass, 
участниците в проекта заедно с подкрепящите ги лица, 
имат възможност да опишат това, което те са направили 
в своя проект и съответно какви компетенции са усвоили. 
По този начин, Youthpass подкрепя въздействието върху 
личния неформален учебен процес и резултатите от него;

 Â  Като широко разпознат инструмент в Европа за неформално 
обучение в областта на младежта, Youthpass засилва 
общественото признание на младежкия труд;

 Â  Youthpass подкрепя активното европейско гражданство на 
младите хора и на младежките работници чрез описване на 
добавената стойност на техния проект;

 Â  Youthpass също има за цел подпомагане на пригодността 
за заетост на младите хора и на младежките работници 
чрез повишаване на тяхната осведоменост и чрез 
подкрепата в описването на техните компетенции, както и 
чрез документиране на придобиването на ключовите им 
компетенции под формата на сертификат.

кой можЕ да сЕ възползва от 
Youthpass?

в рамките на „Еразъм+“  
програмата „младежта в действие“

*Младежки обмен; Европейската доброволческа служба; Младежка тру-
дова мобилност; Стуктурирани срещи за диалог; Дейности за транснаци-
онални сътрудничество (TCA) на националните агенции;

Сертификати могат да бъдат издавани също така и по проекти, финан-
сирани по предишната програма „младежта в действие 2007 – 2013“

Всички участници в проекти, одобрени в рамките на тези рамкови про-
грами имат правото да получат Youthpass сертификат и по този начин 
признаване на резултатите от тяхното неформално обучение.

Отговорността за издаване на Youthpass сертификати на участниците / 
доброволците е на организациите, които имат договор за финансиране 
по програма „Еразъм+“.

Източник: https://www.youthpass.eu/bg/about-youthpass/about/
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програма „Еразъм за млади предприемачи“

Въз основа на програмата „Еразъм+“ беше създадена програмата  
„Еразъм за млади предприемачи“, която предоставя възможност на на-
чинаещи предприемачи да се възползват от натрупания опит на пред-
приемачи, които управляват малки дружества в други участващи в про-
грамата страни.

и още:

Млади предприемачи, желаещи да се учат от по-опитни предприемачи 
на необходимите им умения и знания, за да започнат свой собствен биз-
нес в Европа, могат да се възползват от програмата. Обмяната на опит 
се провежда по време на престоя с опитен предприемач, който помага 
на новия предприемач да придобие уменията, необходими да стартира 
малка фирма. Участието може да бъде успешно и ползотворно както за 
новите предприемачи, така и за предприемачите - домакини. 

кой може да участва:

 Â  Нови предприемачи, които твърдо планират да започнат 
свой собствен бизнес или вече са стартирали такъв през 
последните три години;

 Â  Предприемачи с опит, които притежават или управляват 
малки и средни предприятия в друга участваща в 
програмата държава.

мога ли да участвам като начинаещ предприемач? можете, ако: 

 Â  Твърдо планирате да започнете собствен бизнес, въз 
основа на жизнеспособен бизнес план;

 Â  Вече сте започнали собстен бизнес през последните три 
години

и още:

 Â  Да имате постоянно местожителство в една от участващите 
по програмата държави;

 Â  Да разполагате с конкретен проект или бизнес идея, 
разработени в бизнес план;

 Â  Да бъдете мотивирани и ангажирани за осъществяване 
на сътрудничество по време на престоя си с опитен 
предприемач в друга участваща по програмата държава;

 Â  Да бъдете готови да допринесете за развитието на бизнеса 
на предприемача-домакин и да предоставите собствените 
си умения и знания;

 Â  Да бъдете готови да съфинансирате средствата по 
програмата за покриване на разходите си по престоя в 
чужбина

 Â  Вашата (бъдеща) фирма или бизнес дейност може да бъде от 
всеки икономически сектор, без възрастови ограничения.

важно е да знаете, че:

Целта на финансовата помощ за нови предприемачи е да доприне-
се за пътните и дневните разходи по време на престоя. Безвъзмездната 
помощ се изплаща от отговорната посредническа организация, избрана 
от новия предприемач (записана в онлайн заявлението). Новият пред-
приемач и съответната отговорна посредническа организация подписват 
договор, който определя финансовата помощ, отпусната по време на не-
говия/нейния престой, и начина на изплащането й на практика (напри-
мер частично плащане в началото на престоя, на месечни вноски и пр.) 
Финансовата помощ се изчислява ежемесечно и отразява общите бито-
ви разходи в страната на престоя.

Източник: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
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други иниЦиативи  
на Ес за младЕжта

гаранция за младежта

През април 2013 г. Съветът прие препоръка за създаване на  Гаранция 
за младежта, чиято  цел  е  да осигури,  че  младите  хора  ще получат  
качествено  предложение за:

 Â  работа;

 Â  продължаване на образованието, или 

 Â  обучение в срок от четири месеца след като останат 
без работа или напуснат системата на формалното 
образование. 

Това качествено предложение следва да бъде за работа, чиракуване, 
стаж или продължаване на образованието и то следва да бъде адапти-
рано към съответното лице и конкретните обстоятелства. Въпреки че 

тази политика продължава да се изпълнява и финансира от държави-
те членки, ЕС вече предоставя съфинансиране за регионите с младежка 
безработица над 25 % чрез специален бюджетен ред, чрез инициатива-
та за младежка заетост и чрез Европейския социален фонд. 

какво е постигнато досега?  
статистика в цифри

Инициативата гаранция за младежта се превърна в реалност в ЕС и по-
могна да се подобри живота на милиони млади европейци.

 Â  14 милиона млади хора са влезли в схемата на гаранция за 
младежта от януари 2014 година;

 Â   Около 9 милиона млади хора са приели оферти, повечето 
от които са били оферти за работа;

 Â  Почти две трети от младите хора, които са напуснали 
Гаранция за младежта през 2015 г. са взели предложение 
за работа, образование, стаж или чиракуване;

 Â  Инициативата за младежка заетост е осигурила пряка 
подкрепа на над 1,4 милиона млади хора в целия ЕС.

и още любопитни факти

за трите години, откакто стартира гаранция за младежта, пазарът 
на труда на младите хора значително се подобри:

 Â  Има почти 1,5 милиона по-малко безработни младежи в 
ЕС и 900,000 по-малко млади хора, неангажирани с трудова 
дейност, образование или обучение (NEETs).

 Â  Младежката безработица спадна от рекордните 24,4% 
през първото тримесечие на 2013 г. до 18.9% през второто 
тримесечие на 2016 г.;

 Â  Делът на 15-24 годишните неангажирани с работа, 
образование или обучение (NEETs) е намалял от 13,2% 
през 2012 г. до 12,0% през 2015 г.

интересно

Значителни реформи и иновационни мерки са въведени в рамките на нацио-
налните схеми за гаранция за младежта.В България например, мрежа от мла-
дежки медиатори бе въведена през 2015 г., за да достигне до нерегистрирани 
NEETs в тяхната пряка среда и да ги активират. Младежките медиатори дейс-
тват като посредници с публични институции, които предоставят социални, 
здравни, образователни и други услуги.
Повече информация: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079
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търсите предизвикателство и искате да 
помагате на други хора? 
следващата информация е за вас!

Европейският корпус за солидарност е нова инициатива на 
Европейската комисия, датираща от декември 2016 г. Той предоставя на 
младите хора на възраст между 18 и 30 години възможността  да  извърш-
ват  доброволческа  дейност  или  да  работят  по  проекти в  собствена-
та  си  страна  или  в  чужбина.  Що  се  отнася  до  доброволческата  част 
на  инициативата,  Европейският  корпус  за  солидарност  предлага  
на  младите   хора възможността  да  работят  като  доброволци  на  пълно  
работно  време  за  срок  от  два до дванадесет месеца в друга държава. 
Професионалната част на инициативата ще предоставя на младите хора 
възможността да намерят работа или стаж в сектори, които извършват 
дейности под знака на солидарността, и тя ще бъде изградена постепен-
но чрез партньорства с публични органи, неправителствени организации 
и търговски организации, които са активни в тези области. Очакванията 
са, че организациите ще започнат да търсят активно участници през 2017 
г. от края на пролетта нататък и че участниците ще се включат в проектите 
от юни 2017 г. нататък.

важно е да знаете

Младите хора, които участват в Европейския корпус за солидарност, 
трябва да приемат неговите мисия и принципи и да се придържат към 
тях.

мисия на Европейския корпус за солидарност

Европейският корпус за солидарност обединява младите хора с идеята 
да се изгради едно по-приобщаващо общество, като подкрепя хората в 
затруднено положение и търси отговор на предизвикателствата пред 
обществото. Той предлага на младите хора, които искат да помагат, да 
се учат и да се развиват, възможност да придобият вдъхновяващ и из-
пълнен с отговорност опит.

принципи на Европейския корпус за 
солидарност

Участниците в Европейския корпус за солидарност имат своите идеи, 
убеждения и очаквания. Участващите организации трябва да имат 
предвид това, тъй като те са отговорни за осигуряването на среда на 
уважение и доверие. Същевременно, участващите в инициативата ор-
ганизации посвещават много време, енергия и ресурси за постигане 
на високи резултати от дейността; поради това следва да се очаква, че 
участниците в Европейския корпус за солидарност показват сходно ува-
жение към местните общности и към хората, които са пряко засегнати 
от тяхната дейност.

Тези общи принципи на поведение отразяват голямото разнообразие 
на потенциални участници и организации, както и различните обстоя-
телства, при които дейностите могат да бъдат извършвани. Те следва 
да бъдат адаптирани към конкретните особености на всяка дейност.

Младите хора, които планират да се присъединят към Европейския кор-
пус за солидарност, следва да прочетат внимателно документа, съдър-
жащ всички принципи на Европейския корпус за солидарност.

Всички принципи на Европейския корпус за солидарност можете да прочете на: 
https://europa.eu/youth/solidarity/mission_bg

защо да се присъединя към Европейския 
корпус за солидарност?

защото участието в проект на Европейския корпус за солидарност е зна-
чително постижение за всеки млад човек. То ще се счита за предимство 
при кандидатстване за работа и ще бъде от полза при кандидатстването 
във висше учебно заведение. Европейският корпус за солидарност може 
да представлява нова възможност за вас да се ангажирате с дейност, ко-
ято е полезна за обществото, а това би могло да бъде стъпка към нами-
рането на работа.

След участието в проекта имате право да получите удостоверение, доказ-
ващо това. Можете да го използвате при кандидатстване за работа или 
при продължаване на вашето образование.

освен, че подобрява вашите перспективи за професионално развитие, 
Европейският корпус за солидарност ви предоставя други ползи, кои-
то са различни в зависимост от вида на проекта, към който се насочвате. 
Те зависят също от това дали участвате в проектите по доброволческото 
или по професионалното направление на Корпуса.
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Ако решите да извършвате доброволческа дейност, няма да получавате 
заплата, но ще имате право на пътни, нощувки и дневни, както и застра-
ховка, покриваща срока на дейността. Ще получите съответното обуче-
ние преди да започнете дейността си и след като пристигнете на място.

и още:

Участниците, които са ангажирани в рамките на професионална подго-
товка или като стажанти, в някои държави подписват трудов договор, 
съставен в съответствие с националните разпоредби на приемащата дъ-
ржава. Предоставят се и дневни надбавки.

За участниците, които биват набирани с цел назначаване на работа, вина-
ги ще има официален трудов договор и заплата в съответствие с местни-
те закони, подзаконови актове и колективните трудови договори.

как мога да участвам в корпуса?

стъпка 1: 

Можете да се регистрирате за участие в Европейския корпус за солидар-
ност, ако сте навършили 17 години, но не можете да започнете работа 
по проект до навършването на 18 години. В проектите на Европейския 
корпус за солидарност могат да участват лица на възраст до 30 години.

стъпка 2:

След приключване на процеса на регистрация участниците в Европейския 
корпус за солидарност могат да бъдат поканени да се присъединят към 
широк кръг проекти, например за предотвратяване на природни бедс-
твия или възстановяване след тях, помощ в центрове за бежанци или 
вземане на мерки във връзка с различни социални въпроси в дадени 
общности.

За да си направите регистрация:  https://europa.eu/youth/SOLidarity_bg

интересно

Продължителността на проектите, подкрепяни от Европейския корпус за 
солидарност, е от 2 до 12 месеца. Обикновено те ще се провеждат в стра-
ните от Европейския съюз.

Европейският  младежки  портал е уебсайт, предназначен за младите 
хора в цяла Европа, с цел да им се помогне да се ориентират сред мно-
жеството възможности, които ЕС предлага в различни области от инте-
рес за тях, например доброволческа дейност, работа, учене, култура и 
творческа дейност и много други.

и оЩЕ:

Европейски младежки портал предлага информация от европейски и 
национален мащаб и възможности, представляващи интерес за младите 
хора, които живеят, учат и работят в Европа. Той предоставя информация 
по осемте ключови теми на европейската стратегия за младежта, обхва-
щаща 33 страни:

 Â Европейски корпус за солидарност

 Â Доброволчество

 Â Работа

 Â Учене

 Â Изразете мнението си

 Â Социално включване

 Â Мисли глобално

 Â Пътуване

 Информацията е достъпна на 27 езика. Чрез портала младите хора мо-
гат да получат отговори на своите въпроси в мрежата Евродеск. Целта е 
да се осигури на много млади хора в цяла Европа, бърз и лесен достъп 
до информация за младите хора. Новият изцяло реновиран уебсайт 
съдържа както обширни статии по конкретни теми, така и синтезирани 
новини и информация за събитията на ЕС по отношение на младежта.

Уеб адрес на портала: https://europa.eu/youth/eu_bg
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твоята първа EuREs работа – 
за търсещите и предлагащите работа в Европа

какво е „Your first EuREs job“?

Your first EuREs job (твоята първа EURES работа)  е схема за трудова мо-
билност на Европейския съюз, която цели да помогне на младите хора 
да намерят работа, стаж или възможности за чиракуване в друга страна 
от ЕС, Норвегия или Исландия и да помогне на работодателите да наме-
рят квалифицирана работна ръка. Тя има за цел да „среща“ трудните за 
запълване свободни места с търсещи работа младежи и такива, които 
търсят работа, базиранa на обучения в цяла Европа. “Твоята първа EURES 
работа” е отворена за кандидати, които имат различни нива на образова-
ние и / или професионален опит. 

за кого е предназначена програмата?

за търсещите работа – всички, които се интересуват от профе-
сионална реализация в някоя от 28-те страни на Ес + норвегия и 
исландия

Основната цел на YfEj е да помогне на младите граждани от EU28 + 
Исландия и Норвегия в намиране на работно място (за работа или стаж) 
в друга страна от EU28 + Исландия и Норвегия. Освен услуги за набиране 
на персонал, YfEj предлага информация и финансови улеснения за тър-
сещите работа младежи.

важно: Програмата покрива всички 28 страни от ЕС + Исландия и 
Норвегия без изключение.

кой може да кандидатства?

 Â да сте гражданин на EU28 + Исландия и Норвегия;

 Â да сте на възраст между 18 и 35 години (ненавършени 36);

 Â да сте легален резидент на EU28 + Исландия и Норвегия;

 Â интересувате се от работа в EU28 + Исландия и Норвегия
Ако отговаряте на горните 4 условия, то можете да посетите: http://www.
yourfirsteuresjob.eu/cv, за да направите своята регистрация.

за работодателите – всички, които си търсят да наемат на работа 
млади хора от 28-те страни на Ес + норвегия и исландия

YfEj има за цел да помогне на европейските предприятия да намерят 
млади работници в целия Европейски съюз. Инициативата вече обхваща 
и договори за стажуване. Освен услугите за набиране на персонал, YfEj 
предлага също информация и финансови улеснения за малки и средни 
предприятия.

важно!
Уеб страницата на програмата дава информация както за възможности за финан-
сиране, така и за начините на работа на двата портала: портал за търсещите работа 
и портал за работодателите: http://www.yourfirsteuresjob.eu/en/home

изследователи в движение

EuRaXEss - изследователи в движение е уникална паневропейска 
инициатива, предоставяща информация и подкрепа за професионални 
изследователи. Подкрепена от Европейския съюз и неговите държави-
членки, тя подкрепя мобилността на изследователите и кариерното раз-
витие, като същевременно повишава научното сътрудничество между 
Европа и света.

Тя помага на изследователите в напредъка на кариерата им в друга евро-
пейска страна и подкрепя научни организации в търсенето на таланти за 
научноизследователска им дейност.

EuRaXEss е наистина паневропейска инициатива, подкрепена от 40 
страни-участнички в цяла Европа. Тя осигурява единна точка за достъп 
до информация за всички държави, включително и на мрежа от “walk in” 
центрове, предлагащи индивидуална помощ на изследователите, които 
се местят в друга държава. EuRaXEss се поддържа от Европейския съюз 
и неговите държави-членки. уеб страницата на EuRaXEss дава лесен 
достъп до детайлна информация, която позволява на изследователите 
или наемащите организации да търсят предложения за работа, възмож-
ности за финансиране, лична помощ и т.н.

Повече информация можете да намерите на:  https://euraxess.ec.europa.eu/



20 21

за да знаят и Бъдат инФормирани 
младитЕ хора в Ес

за по-голяма информираност на младите хора

EuRoDEsK (Евродеск) e европейска мрежа от национални и местни ин-
формационни центрове за млади хора и за тези, които работят в сектора 
на младежта. Целта на Евродеск е напълно безплатно разпространение 
на информация и консултиране на широк кръг от млади хора, младежки 
работници и младежки организации. Тя предоставя информация за про-
грамите на ЕС в областта на образованието, младежката мобилност, ра-
бота, свободно време, права, политики и програми. Базата данни съдъ-
ржа широк спектър от информация на европейско равнище, която се 
занимава с младите хора. Централният офис на Евродеск се намира в 
Брюксел, но организацията има офиси в 34 страни, както и мрежа от над 
1200 мултиплаери, които разпространяват информация и предоставят 
съвети на младите хора.

В тези страни, центровете на Евродеск помагат на мултиплаерите в тях-
ната работа да изпълнят мисията на Евродеск: «да се повиши информи-
раността сред младите хора за възможностите за обучение, мобил-
ност и да ги насърчи да станат активни граждани».

За да се свържете с центрове на Евродеск или мултиплаери в България, можете да  
посетете страницата на мрежата: https://eurodesk.eu/ и за България: http://www.
eurodesk.bg/

За Ваше улеснение: на следващите уеб страници можете да намерите информа-
ция на различни теми:

Стажове: https://eurodesk.eu/programmes/internships

Безвъзмездни средства: https://eurodesk.eu/programmes/grants

Обучение: https://eurodesk.eu/programmes/trainings

Конкурси: https://eurodesk.eu/programmes/competitions

за да се ориентирате лесно за вашата кариера

Euroguidance (Еврогайдънс) е европейска мрежа от национални ресурси 
и информационни центрове, които осигуряват качествена информация 
за кариерно ориентиране през целия живот и мобилности с учебна цел. 
Националните Еврогайдънс центрове също са чудесен източник на получа-
ване на информация, ако някой се интересува от разширяване на профе-
сионалната си мрежа и установяване на контакти с колеги от други страни. 

Euroguidance България 
Euroguidance България се стреми да осигурява актуална и полезна ин-
формация на:

 Â   младите хора  – връзки към европейски портали с 
информация за образованието в различни европейски 
страни;

 Â  кариерните консултанти – връзки към проекти, бази данни 
и добри практики в сферата на ориентирането през целия 
живот, информация за обучения в различни европейски 
страни, актуални публикации и наръчници по кариерно 
ориентиране;

 Â  взимащите решения  – връзки към европейски и 
международни документи по темата кариерно 
ориентиране, актуални публикации по различни теми, 
свързани с изграждането на национална система за 
кариерно ориентиране.

Важно да знаете:

 Â  Служителите на центровете Еврогайдънс  отговарят на 
заявки, подадени през Ploteus - европейският портал за 
възможностите за учене.  От уеб страницата можете да се 
информирате  за проучвания в Европа, събития, както и ви 
осигурява достъп до различни публикации.

Уеб адреси: http://www.euroguidance.eu/ 
                       http://euroguidance.hrdc.bg/
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Европeйската общност за иновативно 
образование

open Education Europe е проект, създаден от Европейската комисия, за 
да внесе новите идеи, дискусии и предложения в областта на образова-
нието. Информацията на интернет страницата е достъпно на 6 езика, сай-
тът се фокусира предимно върху потенциала на цифровите технологии 
и материали за подобряване на преподаването и ученето. Всеки, който 
споделя страстта към образованието и желае да го обсъди, е добре до-
шъл да се присъедини към проекта на :

https://www.openeducationeuropa.eu/en

възможности за подкрепа, разширено учене и 
обучение за младите 

какво е saLto-Youth? 

saLto-Youth е мрежа от осем ресурсни центрове, които работят по ев-
ропейските приоритетни области в сферата на младежта. 

кой какво прави?
Всеки един от осемте ресурсни центъра се фокусира върху определена 
тема или регион. Всички те се основават на различни национални аген-
ции по Еразъм +. Ресурсните центрове са:

1. Salto Ресурсен център -Културно многообразие (Великобритания)

2.Salto Ресурсен център - Източна Европа и Кавказ  (Полша)

3. Salto Ресурсен център ЕВРОМЕД (Франция)

4. Salto Ресурсен център -Включване (Белгия – Флемиш)

5. Salto Ресурсен ценър - Участие (Белгия - Франция)

6. Salto Ресурсен център за Югоизточна Европа (Словения)

7. Salto Ресурсен център  - Обучение и  сътрудничество (Германия)

8. Salto информационен ресурсен център (Швеция/ Унгария)

SALTO-YOUTH  ресурсните центрове осигуряват практически онлайн ин-
струменти за Вашата работа с млади хора и тяхното обучение.

Любопитно:

SALTO-YOUTH е част от стратегията за обучение на Европейската комисия 
и осигурява неформални учебни ресурси за младежки работници и лиде-
ри и организира обучение и дейности за създаване на контактни мрежи 
в подкрепа на организации и националните агенции (НА) в рамките на 
програмата на Европейската комисия за Еразъм + младежта и извън нея.

Повече информация можете да намерите на: https://www.salto-youth.net/
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източници: 
https://europa.eu/european-union/abouteuropa_en
https://www.youthpass.eu/bg/about-youthpass/about/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/
young-people/european-voluntary-service_en
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079
https://europa.eu/youth/SOLIDARITy_bg
https://europa.eu/youth/eu_bg
http://www.yourfirsteuresjob.eu/en/home
https://euraxess.ec.europa.eu/
https://eurodesk.eu/ ; https://eurodesk.bg/
http://www.euroguidance.eu/ ; http://euroguidance.hrdc.bg/
https://www.openeducationeuropa.eu/en
https://www.salto-youth.net/
EU Strategy for Youth
Резолюция на Европейския парламент относно инициативата „Възможности за 
младежта“ (2012/2617(RSP)

Фотографии с лиценз сс0 от: 
https://www.pexels.com/
https://pixabay.com/

Европейски информационен център  
„Европа директно – видин“

Ул. „Генерал Скобелев“ № 6
Видин 3700
Телефон: 094 9 2 30 30 
e-mail: europedirect.vd@gmail.com
www.europedirect-vidin.eu 
https://www.facebook.com/europedirectvidin
https://twitter.com/europedirectvd




