
ЕРАЗЪМ+
НЕПОДОЗИРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И НОВИ НАДЕЖДИ



ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА

„Еразъм+“ е програма на Европейския 

съюз за подкрепа на образованието, 

обучението, младежта и спорта в 

Европа.



ПРИОРИТЕТИ НА ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ ЗА ПРОГРАМНИЯ ПЕРИОД 
2021 -2027 ГОДИНА

Участие в демократичния живот, общи 
ценности и гражданска ангажираност

Околна среда и борба с изменението на 
климата

Цифрова трансформация

Приобщаване и многообразие – стратегията е 
разработена с цел да се подкрепи по-лесният 
достъп до финансиране за по-широк кръг 
организации и се достигне по-успешно до 
повече участници с по-малко възможности.



ОБЩА ЦЕЛ

Да подкрепя образователното, 

професионалното и личностното

развитие на хората, както и да укрепва

европейската идентичност и активното

гражданство. 



ПРИОРИТЕТИ

 Участие в демократичния живот, общи ценности и гражданска ангажираност

 Околна среда и борба с изменението на климата

 Цифрова трансформация

 Приобщаване и многообразие  – стратегията е разработена с цел да се 

подкрепи по-лесният достъп до финансиране за по-широк кръг организации и 

се достигне по-успешно до повече участници с по-малко възможности.



УЧАСТНИЦИ С ПО-МАЛКО ВЪЗМОЖНОСТИ

 С увреждания

 Със здравословни проблеми

 Пречки, свързани с образование

 Културни различия

 Социални пречки

 Икономически пречки

 Пречки, свързани с дискриминация

 Географски пречки 



КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА?

Участниците трябва да живеят в 

държави от ЕС или в държави, 

асоциирани към програмата.

Участието се осъществява с 

посредничеството на организации, 

които организират такива дейности.



ЧАСТ ОТ ОСНОВНИТЕ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ СА СЛЕДНИТЕ

За проекти, свързани с областта на образованието за възрастни, основните целеви групи 
са: членове на организации за непрофесионално образование за възрастни, обучители, 
персонал и учещи в областта на непрофесионалното образование за възрастни;

За проекти, свързани с областта на висшето образование, основните целеви групи са: 
студенти, следващи висше образование, университетски преподаватели и професори, 
членове на персонала на институции за висше образование, обучители и специалисти в 
предприятия;

За проекти, свързани с областта на младежта, основните целеви групи са: младежи на 
възраст от 13 до 30 години, младежки работници, персонал и членове на организации, 
чиято дейност е свързана с областта на младежта;



КАКВО ДА НАПРАВЯ, ЗА ДА УЧАСТВАМ?

Да имаш желание, да искаш да пътуваш и да създаваш контакти

Да знаеш, че има много възможности,

но САМ трябва да направиш първата крачка 



КАКВИ ПРОЕКТИ РЕАЛИЗИРА АРДУС ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+?

За периода  2018-2022 АРДУС е 

домакин на 4 международни младежки 

обмена

В тях си партнират  България, Полша, 

Литва, Румъния, Сърбия, Албания и 

Босна и Херцеговина









МЕЖДУВРЕМЕННО АРДУС ПАРТНИРА КАТО ИЗПРАЩАЩА 
ОРГАНИЗАЦИЯ

Проект „Плавай с Еразъм“

Полша, 2019 

Държави партньори – Полша, България, 

Испания, Гърция, Турция, Италия, 

Португалия, Швеция 



ПРОЕКТ „ПЛАВАЙ С ЕРАЗЪМ“ ПОЛША, 2019 



АРДУС УЧАСТВА КАТО ИЗПРАЩАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ

Проект „Неизказан“

Клуж, Румъния, 2018  

Държави партньори – Румъния, Полша, 

Албания, Португалия 



ПРОЕКТ „НЕИЗКАЗАН“ КЛУЖ, РУМЪНИЯ, 2018 



Използвай социалните мрежи 

Младежки обмени и стипендии by YOUTHub 

Младежко пространство 

Еразъм+ обмени без такси 

НАМЕРИ САМ СВОЯТА ПРОГРАМА

https://www.facebook.com/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8-by-YOUTHub-303748549706164
https://www.facebook.com/groups/265664380205287
https://www.facebook.com/groups/TaxFreeErasmuse


ЕРАЗЪМ+ В УНИВЕРСИТЕТИТЕ

Университети публикуват условията и свободните места на своите страници за 

обучение и практика в чужбина. 

Основни изисквания: 

1. Успех

2. Взети всички изпити 

3. Ниво на владеене на чужд език 



СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Програма Еразъм+ 

2021/2027

https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/


НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ

Програма Еразъм+ 

2021/2027

https://www.nha.bg/bg/kategoriq/erasmus


УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ 
И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Програма Еразъм+ 

2021/2027

https://www.unibit.bg/internation/erasmus-program/erasmus-general-information


НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Програма Еразъм+ 

2021/2027

https://erasmusplus.nbu.bg/bg/


СЪВЕТ

- Запознай се с възможностите, 

които твоя университет 

предлага възможно най-рано

- Свържи се с отговорното лице 

за програмата 



ТСА ОБУЧЕНИЯ

Транснационално сътрудничество между Националните агенции по  
„Еразъм+“цели да насърчи обмяната на добрите практики по Програмата. 



КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА ПО ТСА?

Студенти, стажанти, доброволци, младежи, учители, преподаватели, тренери, 

младежки работници, работещи с младежи, специалисти от организации в 

областта на образованието, обучението и младежта или други заинтересовани 

страни, които действат като мултипликатори в областта на образованието, 

обучението и младежта.



КАК ДА НАМЕРИШ СВОЯТА ПРОГРАМА

ТСА събитията се организират или се посрещат от Националните агенции на 

програма „Еразъм+“, от SALTO (Support, Advanced Learning and Training

Opportunities) и различни неправителствени организации.



АКТУАЛНО!

Отворени програми към Еразъм+ 

към момента

 SALTO-YOUTH

 Актуални TCA обучения - HRDC

https://www.salto-youth.net/
https://hrdc.bg/tca-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/tca-training/


СЪВЕТИ

Запознайте се детайлно с изискванията на програмата, в която решите да 

кандидатствате 

Свържете се с отговорното лице и коментирайте възможността да участвате 

Бъдете активни!



АКО ВСЕ ОЩЕ СЕ ЧУДИШ
ВИНАГИ Е ПО-ДОБРЕ ДА ОПИТАШ, ВМЕСТО ДА ПРЕДПОЛАГАШ!



ЗА ПОВЕЧЕ

Сайта на Асоциацията на родителите на деца с увреден слух

Страницата във Facebook

С цел популяризране на проекта, презентацията ще бъде изпратена при 

поискване.

https://ardusbg.com/
https://bg-bg.facebook.com/ardusbg/


#ERASMUSDAYS


