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ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И
ИНИЦИАТИВИ,
УПРАВЛЯВАНИ ОТ ЦРЧР

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И
ИНИЦИАТИВИ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ЦРЧР
Център за развитие на човешките ресурси е
Националната агенция, която администрира за
България най-голямата програма за образование
и обучение на Европейската комисия – Програма
„Еразъм+“, както и Програмата „Европейски корпус
за солидарност“. Същевременно ЦРЧР администрира поредица от дейности, които съпътстват европейските образователни политики и са инструмент за популяризиране на Програма „Еразъм+“
и за постигане на нейните благородни цели. Това
са дейностите: eTwinning, Europass, Euroguidance,
Евродеск, Eurydice и National VET team.

Програма „Еразъм+” (2021-2027г.)
Програмата „Еразъм+“ обединява няколко европейски програми, съществували независимо една
от друга в рамките на периода 2007-2013г. и обединени през 2014г. в Програмата „Еразъм+“. През
2021г. стартира новият седемгодишен период на
Програмата (2021 – 2027г.). По своята същност „Еразъм+“ представлява продължение, както и постигане на устойчивост на най-добрите резултати на европейските образователни програми и инициативи
в последните две десетилетия.
Програма „Еразъм+” предоставя финансова подкрепа на институции, работещи в сферата на всички
сектори на образованието, обучението и младежта
(публични, частни, неправителствени и др.). Целта
на тази финансова подкрепа е реализирането на
проекти, подпомагащи международното сътрудничество в сферата на образованието и обучението,
установяването на добър педагогически опит и разпространението на добри образователни практики.
Програмата дава възможности за мобилност в
друга европейска страна с цел обучение или прак2

тика, за международно сътрудничеството с цел
разработване на методики и иновации в сферата на
образованието, обучението, младежта и спорта, за
признаване и валидиране на компетенции, както и
за постигане целите на общоевропейските приоритети и стратегии.
Дейностите, които финансира Програма „Еразъм+”, са разпределени в две основни сфери, както
следва:
•
•

Ключова дейност 1 (КД1) Мобилност
Ключова дейност 2 (КД2) Партньорства за
сътрудничество

Проектите по Ключова дейност 1 (наречена
още Образователна мобилност на граждани) предоставят възможност на ученици, студенти, обучаеми млади хора и доброволци, както и на учители,
обучители и университетски преподаватели, да провеждат определен период от време като учебна мобилност в друга европейска страна. В резултат те
повишават своите езикови и личностни компетенции, развиват професионалните си умения, запознават се с културата на други европейски страни, придобиват нови социални и комуникационни умения.
Проектите по Ключова дейност 2 „Сътрудничество между организациите и институциите”, предоставят възможност на българските институции в
областта на образованието, обучението, младежта
и спорта да участват в секторни и междусекторни
партньорства. Те са два вида – Партньорства за
сътрудничество и Малки партньорства. Взаимодействието по време на съвместната работа допринася за установяване на по-тясна връзка между
различните типове образователни институции и по
този начин – повишаване качеството на образованието чрез единен стратегически подход.
Централизираните дейности на Програма „Еразъм+”, като Партньорства за високи постижения,
Партньорства за иновации, Алианси за иновации,
проекти за Изграждане на капацитет в различните
сектори имат за цел да улеснят модернизацията на
системите за образование и обучение в Европа чрез
изграждане на сътрудничество на високо ниво между държавите членки.
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Програма „Европейски корпус за солидарност“
„Европейски корпус за солидарност“ е програма
на ЕС, стартирала през 2018 година, насочена към
финансиране на млади хора, които желаят да участват в дейности за солидарност в различни области.
Тези дейности варират от помощ за лица в неравностойно положение до хуманитарна помощ и принос към дейности в областта на здравеопазването
и околната среда в целия ЕС и извън него. Програмата предлага възможност на младите хора не само
да дадат значим принос за обществото, но и да придобият безценен опит и да развият нови умения.
Могат да кандидатстват хора на възраст между 18
и 30 години за дейности за солидарност, насочени
към справяне с обществените предизвикателства,
и на възраст между 18 и 35 години за дейности за
хуманитарна помощ. Програмата е насочена и към
организации, работещи в сектора на солидарността,
които се стремят да включат младите хора в своите дейности. За да участват в Европейския корпус за
солидарност, организациите трябва да получат Знак
за качество за водеща организация, който удостоверява, че са в състояние да извършват висококачествени дейности за солидарност в съответствие с
принципите, целите и изискванията на Програмата.
Децентрализираните дейности на Програмата,
администрирани от Националната агенция в България, са:
ДОБРОВОЛЧЕСКА ДЕЙНОСТ Доброволческата
дейност дава възможност на младите хора да допринасят за ежедневната работа на организации,
специализирани в дейности за солидарност, които
са от полза за общностите. Дейностите могат да се
извършват в чужбина или в държавата на пребиваване на участника. Индивидуалната доброволческа
дейност може да продължи до 12 месеца, докато доброволческата дейност в екип обикновено продължава между 2 седмици и 2 месеца.
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ПРОЕКТИ ЗА СОЛИДАРНОСТ Проектите за солидарност са дейности „отдолу нагоре“, създадени и
осъществявани от група млади хора с цел справяне
с основните предизвикателства в рамките на техните общности.
Програмата „Европейски корпус за солидарност“
2021 – 2027г. подкрепя актуалните приоритети на
Европейския съюз и привлича организации и млади
хора за участие в проекти с цел постигане целите на
тези приоритети. Програмата насърчава приобщаването и многообразието и има за цел да предостави
на всички млади хора равен достъп до възможностите на Европейския корпус за солидарност. Програмата има за цел възприемането на екологосъобразни практики във всички проекти и дейности, както
и насърчаването на устойчиво от гледна точка на
околната среда и отговорно поведение както сред
участниците, така и сред организациите. Програмата „Европейски корпус за солидарност“ допринася
за цифровия преход, като подкрепя проекти и дейности за повишаване на цифровите умения, насърчаване на дигиталната грамотност и разбиране за
рисковете и възможностите на дигиталните технологии. Освен това Европейският корпус за солидарност насърчава гражданската ангажираност и участието на младите хора в демократичните процеси.
Тъй като доброволчеството заема централно място
в Програмата, тя ангажира младите хора и им дава
възможност да бъдат активни в обществото и да се
превърнат в истински двигатели на промяната.
В допълнение към основната си дейност по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за
солидарност“, ЦРЧР администрира и подкрепящи
Програма „Еразъм+“ европейски дейности и инициативи като eTwinning, Европас, Еврогайдънс, Евродеск, Евридика и National VET team.
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МОДЕРНОТО УЧИЛИЩНО ПАРТНЬОРСТВО

Дейност eTwinning, създадена през 2005г. по
поръчение на EК, за да насърчава електронното сътрудничество и партньорство между училищата в
Европа, от 2014г. е част от Програма „Еразъм+”. На
европейско ниво дейността се координира от Централно звено за координация, а на национално ниво
– от Национално звено за координация, базирано в
ЦРЧР. В България работи екип от ЦРЧР съвместно с
15 eTwinning посланици.
eTwinning е виртуална платформа за съвместна
работа между учителите от различните европейски държави. От стартирането си през 2005 година
платформата се разширява и усъвършенства като
най-голямата европейска мрежа за сътрудничество
между учители (от училища и детски градини). Същевременно тя представлява надеждна база данни
за съвременни педагогически методики и практики,
както и за създаване на устойчиви европейски партньорства. eTwinning дава възможност на всеки учител да се регистрира свободно в тази платформа и
така да получи достъп до многообразни, иновативни и интерактивни педагогически и комуникационни ресурси. Дейността включва участие на учители в
международни семинари за професионално развитие – събития на място и онлайн, които се организират на европейско ниво и целят подобряване на
педагогическата подготовка на преподавателите от
училищата и детските градини. От втората половина
на 2022 година, eTwinning съвместно с платформата
School Education Gateway функционират като единен
европейски портал ESEP, насочен към училищното
образование.
За повече информация:
www.etwinning.hrdc.bg/novini/
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НАПРАВИ СЛЕДВАЩАТА СТЪПКА
Национален Europass център България към ЦРЧР
администрира дейност Европас, която е инструмент
за учене и търсене на работа в Европа. Платформата дава възможности за създаване на ваш личен
профил (защитен с двойна автентификация), където
можете да създадете своята автобиография и мотивационно писмо, да проверите уменията си в областта
на цифровите технологии, както и да се насочите
към най-подходящото за вас образование в Европа
или да откриете своята мечтана работа. Към Портфолиото от документи Европас, допълващо Европас
автобиографията, могат да бъдат добавени: Европас Езиков Паспорт, Europass Мобилност, Europass
Приложение към сертификат, Europass Приложение към диплома – те ще ви помогнат придобитите
по различен начин умения и квалификации да бъдат ясно и лесно разбираеми в Европа.
Europass си поставя няколко цели:
• Да помогне на гражданите да представят ефективно своите умения и квалификации, за да намерят работа или възможности за обучение;
• Да помогне на работодателите да разбират уменията и квалификациите на работната сила;
• Да помогне на организациите в областта на образованието и обучението да определят и представят съдържанието на учебните планове.
Потребителите в Европас могат да създадат свой
безплатен профил, за да запишат всички свои умения, квалификации и опит на едно сигурно онлайн
място. Потребителите могат да въведат целия си
трудов и учебен опит, своите езикови умения, цифрови умения, информация за проекти, доброволчески
опит и постижения. Освен това те могат да съхраняват своите дипломи, референтни писма или други
документи в своя лична Европас библиотека.
Повече информация за дейността на
Европас България можете да намерите тук:
www.europass.hrdc.bg/
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КАРИЕРНОТО ОРИЕНТИРАНЕ В ЕВРОПА

Еврогайдънс България е част от европейска
мрежа от центрове в 36 страни, която има за цел да
подпомага развитието на качествени услуги за кариерно ориентиране в Европа, както и да осигурява
информация за възможности за образователна мобилност в Европа.
Кариерното ориентиране има за цел изграждане у младите хора на умения за управление на кариерата от най-ранна възраст. То се стреми да осигури
всички условия, които да подпомогнат процеса на
взимане на най-правилното решение за образователно и кариерно развитие.
Мрежата Еврогайдънс предоставя структура за
сътрудничество в областта на ориентирането през
целия живот на европейско ниво и по този начин
подкрепя по-дългосрочното стратегическо развитие
на образованието, обучението и заетостта в Европа.
Големият опит на мрежата Еврогайдънс и активният
ѝ принос за развитието на образователната мобилност и ориентирането през целия живот са широко
признати от институциите на Европейския съюз и
националните власти в държавите членки.
Повече информация за мрежата „Еврогайдънс“
България можете да намерите на адрес:
www.euroguidance.hrdc.bg/
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ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СИСТЕМИ И
ПОЛИТИКИ

Мрежата „Евридика“ (Eurydice) предоставя информация и анализи относно европейските образователни системи и политики. Дейността се координира и управлява от Изпълнителната агенция за
образование, аудиовизия и култура в Брюксел, която
подготвя публикациите и базите данни на мрежата.
Основната задача на мрежата „Евридика“ е
да подпомага лицата, ангажирани с формулиране на образователната политика на национално,
регионално и местно ниво, както и на работещите
в европейските институции. Основният акцент е
представянето на информация за структурата и организацията на образованието в Европа на всички
нива. Публикациите на мрежата могат да се групират общо в следните направления: описания на националните образователни системи, сравнителни
изследвания по определени теми и индикатори и
статистически данни. Те са достъпни безплатно в
електронен вид на уебсайта на мрежата или на хартия при поискване.
За повече информация:
www.eurydice.hrdc.bg
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БЕЗПЛАТНИ ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ ЗА
ЕВРОПЕЙСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ
Мрежата Eurodesk предоставя безплатни информационни услуги за европейски възможности в областите на образованието, обучението и младежта,
както и във връзка с участието на младежи в европейски дейности.
Координатор на Евродеск мрежата в България е
Център за развитие на човешките ресурси. Евродеск
обхваща 20 точки в цялата страна. Всяка организация, получила статут на Евродеск точка, има ангажимент всеки ден да е готова да отговори на запитванията на заинтересованите и да даде адекватна
консултация.
Eurodesk центровете предоставят подкрепа на
младежите, като ги актуализират относно европейските младежки политики и програми (бюлетин на
Eurodesk и Intranet), предоставят подходящи за младите хора комуникационни материали и организират обучения и срещи на национално ниво.
Чрез обширна програма за обучение и партньорски обучителни дейности, Eurodesk работи за овластяване на младежките информационни работници
в ежедневната им работа. Ежегодно се организира
Европейски семинар за мултиплаери, който предоставя пространство и време за развиване на умения
и работа в мрежата. Всяка година Eurodesk награждават най-добрите практики от мрежата, като дават
висока видимост и признание за работата на мултиплаерите с младите хора.
За повече информация:
www.eurodesk.bg/
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НАЦИОНАЛЕН ЕКСПЕРТЕН ЕКИП В
ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И
ОБУЧЕНИЕ (ПОО)
Националните експерти по професионално образование и обучение (ПОО) са разнороден екип,
който обединява опитни експерти от държавната
администрация, сферата на формалното образование, академичната общност и неправителствения
сектор. Тяхната роля е да оказват експертна и методическа подкрепа, както и да предоставят насоки
за осигуряване на по-добро качество, достъпност
и реализация на иновации в ПОО сектора в България. Ежемесечно се провеждат събития с участието
на преподаватели и представители на ПОО сектора,
законодатели и представители на бизнеса, целящи
популяризацията на добри практики, инструменти и
ресурси. Екипът издава и ежегодна брошура, отразяваща съвременните тенденции за развитие на ПОО
сектора в България.
За повече информация:
www.ecvet.hrdc.bg

За повече информация за
Център за развитие на човешките ресурси и
неговата дейност вижте тук:
https://hrdc.bg/
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РОЛЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
Център за развитие на човешките ресурси е
Националната агенция за България по Програмите „Еразъм+” и „Европейски корпус за солидарност“ (2021-2027)
Националната агенция играе важна роля в практическото изпълнение на Програмите, като администрира децентрализираните дейности в целия проектен цикъл:
• информира за дейностите на Програмата и
сроковете за кандидатстване;
• приема и регистрира кандидатурите;
• организира селекцията;
• сключва договори с кандидатите, успешно
преминали селекцията;
• извършва плащанията по договорите;
• извършва мониторинг и консултации на
финансираните проекти;
• приема отчетите по договорираните проекти;
• прави годишна оценка на приключилите
проекти и награждава най-добрите от тях;
• организира дейности за валоризация и
разпространение на резултатите от успешни
проекти.
ЦРЧР
Център за развитие на човешките ресурси
ул. "Граф Игнатиев" 15, ет. 3
1000 София
тел. (+359 2) 915 50 10
факс: (+ 359 2) 915 50 49
hrdc@hrdc.bg

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не
представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните
точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина,
по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.

