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Програма Еразъм +, компонент „Младежка мобилност” 
КД 1: Образователна мобилност на млади хора и младежки работници 

Проектът за образователна мобилност в младежкия сектор включва една или повече от 

следните дейности:  

Мобилност за младежи 

 Младежки обмен:  

Младежките обмени позволяват на групи от млади хора от различни страни да се срещат 

и да съжителстват за период до 21 дни. По време на Младежкия обмен, участниците 

изпълняват заедно предварително подготвена работна програма, включваща работни 

ателиета, практически упражнения, дебати, ролеви игри, симулации, дейности на открито и 

др.  Младежките обмени позволяват на младите хора да: развиват своите ключови 

компетентности, осъзнават социалната значимост на  определени тематични области; 

преоткриват нови култури, обичаи и начин на живот, основно чрез взаимно учене; подсилват 

ценности като солидарността, демокрацията, приятелството и др. В образователния процес 

при Младежките обмени водещи са методите на неформалното образование.  Младежките 

обмени се основават на транснационалното сътрудничество между две или повече участващи 

организации от различни държави в или извън ЕС.  

Продължителност: От 5 дни до 21 дни, изключвайки времето за пътуване.  

Място: Тази дейност трябва да се състои в една от участващите организации.  

Участници: Млади хора на възраст между 13 и 30 години от страни на изпращащите и 

приемащите организации.  

Брой участници и състав на националните групи: Минимум 16 и максимум 60 участници 

(ръководителя на групата не се включва). Минимум 4 участници на група (ръководителя на 

групата не се включва). Всяка национална група трябва да има поне един ръководител на 

групата. Ръководителя на групата е възрастен, който придружава младите хора, участващи в 

Младежкия обмен с цел да бъде осигурено тяхното ефективно учене, защита и сигурност.  

Други критерии Предварително планирана визита Ако проектът предвижда предварително 

планирана визита, тогава трябва да бъдат  спазени следните критерии за оценка: - 

Продължителност на предварително планираната визита: максимум 2 дни (изключени са 

дните за пътуване); - Брой на участниците: 1 участник на група. Броят на участниците може 

да бъде увеличен до 2 при условие че поне 1 участник е млад човек, който е част от 

дейността.  
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Покриват се разходи за участници в Ставка на ден на участник 32 евро, както и пътни 

разходи, при необходимост и визи 

Кандидатства се пред Националната Агенция, 4 февруари 2015, 30 април 2015, 1 октомври 

2015, 12:00ч. обяд, брюкселско време 

 Мобилност за младежки работници  

Обучение и работа в мрежа за младежки работници: Дейността подкрепя 

професионалното развитие на младежките работници под формата на: a) Участие на 

младежките работници в семинари, обучителни курсове, контактни семинари, учебни 

визити; b) Период на наблюдение на работно място в чужбина в организация активна в 

младежкия сектор.  

Продължителност: От 2 дни до 2 месеца, изключвайки дните за пътуване).  

Място: Дейността трябва да бъде реализирана в страната на една от участващите 

организации.  

Участници: Няма ограничения за възрастта. Участниците трябва да бъдат от страната на 

тяхната изпращаща или приемаща организация.  

Брой участници: До 50 участници (включвайки, където е приложимо, обучители или 

фасилитатори) във всяка планирана дейност в рамките на проекта.   

Покриват се разходи за участници в Ставка на ден на участник 53 евро, както и пътни 

разходи, при необходимост и визи 

Участващи организации: Организация с нестопанска цел, асоциация, неправителствена 

организация; Европейски младежки неправителствени организации; Социални предприятия; 

Публична институция на местно ниво; Група от млади хора, кои са активни в младежката 

работа, но не са част от младежка организация (неформална група от млади хора); Публична 

институция на регионално или национално ниво; Асоциация от региони; Европейска група за 

териториално сътрудничество; Организации със стопанска цел активни в областта на 

Корпоративната социална отговорност. Всички тези организации трябва да бъдат установени 

в страна- участничка в Програмата или партньорска страна  в съседство на ЕС.     

Кой може да кандидатства?  - Всяка участваща организация или група установена в страните 

участнички в Програмата може да бъде кандидат. Тази организация кандидатства от името 

на всички участващи организации, включени в проекта. Проект за мобилност в сферата на 

младежта се финансира по специфичен начин, ако кандидатът е: Публична институция на 

регионално или национално ниво; Асоциация от региони; Европейска група за териториално 

сътрудничество; Организации със стопанска цел активни в областта на Корпоративната 

социална отговорност.  
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Брой и профил на участващите организации - Дейността за мобилност е транснационална и 

включва най-малко две участващи организации (изпращаща и приемаща организация) от 

различни страни. 

Кандидатства се пред Националната Агенция, 4 февруари 2015, 30 април 2015, 1 октомври 

2015, 12:00ч. обяд, брюкселско време 

 Европейска доброволческа служба  

Необходима е предварителна Акредитация – Всички участващи организации, включени в 

дейност под егидата на Европейската доброволческа служба, трябва да притежават валидна 

акредитация за ЕДС 

Продължителност на дейността - Между 2 и 12 месеца. 

Място (места) на изпълнение на дейността - Доброволец от държава по програмата трябва да 

изпълни своята дейност в друга държава по програмата или държава партньор, съседна на 

ЕС. Доброволец от държава партньор, съседна на ЕС,трябва да изпълни своята дейност в 

държава по програмата. 

Допустими участници - Младежи на възраст между 17 и 30 години от държавата на 

изпращащата ги организация. Един доброволец може да вземе участие само в една 

европейска доброволческа служба(16). Изключение:доброволци, които изпълняват дейност 

под егидата на ЕДС с продължителност максимум 2 месеца, могат да вземат участие в още 

една европейска доброволческа служба. 

Брой на участниците: Максимум 30 доброволци за целия проект. 

Разходи: Езикова подкрепа: само за участници между 2-12 месеца – по 150 евро на човек 

Джобни пари на доброволец – средно по 3 евро на ден 

Разходи за дейности на доброволец – на ден средно 17 евро  

Покриват се пътни разходи  

Кандидатства се пред Националната Агенция - 4 февруари 2015, 30 април 2015, 1 октомври 

2015, 12:00ч. обяд, брюкселско време 

 

МАЩАБНИ СЪБИТИЯ, СВЪРЗАНИ С ЕВРОПЕЙСКАТА ДОБРОВОЛЧЕСКА 

СЛУЖБА 

 

 

В рамките на това действие се предоставя подкрепа за мащабни доброволчески проекти (с 

участието на поне 30 доброволци на ЕДС) в рамките на европейски или световни събития в  
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областта на младежта, културата и спорта (например Младежки срещи на върха, Европейски 

столици на културата, Европейски младежки столици, Европейски спортни първенства и 

др.).  

Кой може да кандидатства? - Всяка публична или частна организация, установена в държава 

по програмата и пряко ангажирана с организирането на европейско/международно събитие в 

областите на младежта, културата или спорта, или която е сключила формално писмено 

споразумение за сътрудничество с организаторите на събитието.  

Допустими дейности - В допълнение към дейностите в рамките на Европейската 

доброволческа служба мащабно събитие, свързано с ЕДС, може да включва и допълнителни 

дейности като конференции, семинари,срещи и работни групи. 

Продължителност на проекта - Между 3 и 12 месеца. 

Брой участници – минимум 30 доброволеца 

Място на изпълнение на проекта - Мащабните проекти, свързани с ЕДС, трябва да бъдат 

реализирани в държавата по програмата, където се провежда европейското/международното 

събитие в областта на младежта, културата или спорта. 

Къде се кандидатства? - Пред Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура 

в Брюксел. 

Кога се кандидатства? - Кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездни 

средства не по-късно от 3 април 2015, 12,00 ч. (на обяд, брюкселско време)  

 

 

*ДЪРЖАВИ ПО ПРОГРАМАТА /за всички дейности, описани по-горе/ 

Белгия, България, Чешка република, Дания, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, 

Франция, Хърватия, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Малта, 

Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Финландия, 

Швеция, Обединено кралство; бивша Югославска република, Македония, Исландия, 

Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария, Турция 

 


