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 Младежки обмен – за проекти, събиращи заедно 

млади хора от различни държави, за да обменят 
опит и да учат извън своите формални 

образователни системи.

 Мобилност на младежки работници – за 
проекти, съдържащи една или повече обучителни 

дейности за професионалното развитие на 
младежки работници и техните организации.

 Дейности за младежко участие – дейности, 

подкрепящи участието на младите хора в 
демократичния живот на Европа. 

 Дейности за акредитирани организации.



Програма „Еразъм+“ 

2021 – 2027

Сектор „МЛАДЕЖ“

Преди кандидатстване – запознайте се подробно със следните 

материали:

 Ръководството за Програма „Еразъм+“ – вкл. и на български език.

 Обърнете внимание на приоритетите:

 на Програма „Еразъм+“

 на съответния сектор – „Младеж“;

 Допълнителни документи, насоки – на страницата на ЕК / през 

сайта на HRDC;

 Проверете статутана организацията си – дали сте качили всички 

документи, необходими за валидиране; дали са актуални.
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Мобилност на младежи

КА152-YOU
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 Да засили междукултурния диалог и обучение, 

както и чувството за европейска принадлежност;

 Да развие уменията и нагласите на младите

хора; 

 Да утвърди европейските ценности и да се 

противопоставя на предразсъдъците и 

стереотипите;

 Да разшири знанията за социално значимите 

теми и така да засили ангажираността към 

обществото и активното участие в него. 

Цели:
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 Дейността е насочена към всички млади хора.

 Със специално внимание към младежите:

 с по-малко възможности 

 в неравностойно положение. 
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 Продължителност на една дейност – от 5 до 21 

дни – с изключение на дните за пътуване;

 Място – Дейностите трябва да се извършват в 

страната на една (или повече) от участващите

в проекта организации. 
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 Възраст на участниците – между 13 и 30 
години;

 Живеещи в страните на изпращащите и 

приемащите организации;

 Лидерите на групи и фасилитаторите – да 

са навършили 18 години;

 Най-малко една от изпращащите или 

приемащите организации в дейността 

трябва да бъде от държавата на 

Националната агенция, към която се 

подава кандидатурата. 



Програма „Еразъм+“ 

2021 – 2027

Сектор „МЛАДЕЖ“

 Min. – 16; Max – 30 участници;

 В младежки обмени, включващи само 

младежи с по-малко възможности –

мин. брой – 10 участници;

 Най-малко две групи с участници 

младежи, от две различни държави;

 Всяка група трябва да има поне един 

лидер;

 Най-много един фасилитатор за 

дейност.
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Мобилност на младежки работници
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Дейностите за Мобилност на младежки работници 

могат да бъдат:

 Дейности за професионално развитие;

 Развитие на системата и последващи дейности 

(System development and outreach activities);

 Подготвителни визити.
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Видове дейности за професионално развитие

 Учебни визити или различен тип дейности, като 

наблюдение, обмен на младежки работници и 

партньорско обучение в организации за младежка 

работа; 

 Работа в мрежа и изграждане на общности между 

младежки работници;

 Обучителни курсове, подпомагащи развитието на 

компетенции;

 Семинари и работни срещи, подкрепящи изграждането 

на знания и обмена на добри практики. 
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 Продължителност на дейността – от 

2 последователни дни до 60 дни, с 

изключение на дните за пътуване.

 Място – дейностите трябва да се 
извършват в страната на една (или 
повече) от участващите в 
дейността организации. 
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Легитимни участници:

 Няма възрастови ограничения.

 Участниците, с изключение на обучителите 

и фасилитаторите, трябва да са 

установени в страната на тяхната 

изпращаща или приемаща организация.
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Дейности 

за младежко участие
КА154-YOU
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Същност

 Дейностите за младежко участие са 

дейности извън формалното образование и 

обучение. Те окуражават, засилват и 

улесняват участието на младите хора в 

европейския демократичен живот на местно, 

регионално, национално и европейско ниво.
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Цели

 Да предостави на младите хора възможност да 

бъдат ангажирани и да се учат на участие в 

гражданското общество (осигурявайки им начини 

да бъдат ангажирани в своя всекидневен живот, но 

също и в демократичния живот, и целящи значително 

гражданско, икономическо, социално, културно или 

политическо участие на младежи от всички среди, 

със специално внимание към тези от тях, 

които са с намалени възможности);
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Цели

 Да се увеличат знанията на младите 

хора за общите европейски 

ценности и фундаментални права и 

да бъде подпомогнат европейският 

интеграционен процес, включително 

чрез участие в достигането на една или 

повече от Европейските младежки цели; 
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Цели

 Да развива дигиталните 

компетенции и медийната 

грамотност на младите хора (в 

частност критичното мислене и 

умението да оценяват и да 

работят с информация) с цел да 

увеличи младежката устойчивост 

спрямо дезинформацията, 

фалшивите новини и пропагандата, 

както и капацитета им да участват в 

демократичния живот;
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Цели

 Да събира заедно младите хора и 

създателите на политики на местно, 

регионално, национално и международно 

ниво и/или да допринася за Младежкия 

диалог в Европейската общност. 
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Дейностите за младежко участие са:

неформални обучителни дейности, насочени към 

активното участие на младите хора. Целят да 

позволят на младите хора да преживеят обмени, 

взаимодействия, културни и граждански 

действия. Подкрепящи дейности би трябвало да 

помогнат на участниците да засилят своите лични, 

социални, граждански и дигитални 

компетенции и да станат активни европейски 

граждани.
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 Дейностите за младежко участие могат активно 

да бъдат използвани за провеждане на диалози 

и дискусии между млади хора и 

отговорните за взимане на решения, за да 

се промотира активното участие на младите 

хора в демократичния живот в Европа. Като 

конкретен резултат младите хора са в състояние 

да направят така, че гласовете им да бъдат чути 

(чрез формулиране на позиции, предложения и 

препоръки), особено по посока на това как 

младежките политики да бъдат оформени и 

изпълнени в Европа.
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 Могат да бъдат или международни (осъществени 

в една или повече участващи държави и включващи 

партньори от няколко участващи държави) или 

национални (осъществени на локално, регионално 

или национално ниво и включващи една или повече 

неформални групи от млади хора и / или организации 

от една участваща държава). 

 Националните Дейности за младежко участие са 

особено подходящи за изпробване на идеи на 

местно ниво и като инструмент за продължаване на 

предходни инициативи, насочени към надграждане и 

последващо развитие на успешни идеи.

 ; 
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 С ПОЖЕЛАНИЕ ЗА УСПЕХ !

екип ЦРЧР                                                            


