Какъвто и да е
въпросът...
започнете от нас!
Тази брошура е издание на Център за
развитие на човешките ресурси (ЦРЧР).
Чрез мрежата ЕВРОДЕСК Центърът
за развитие на човешките ресурси
разпространява безплатна и подробна
информация за възможностите, които
Европейският съюз предоставя на
младите хора в Европа.

ЕВРОДЕСК България е част от европейската информационна мрежа Eurodesk,
състояща се от информационни бюра,
които работят в единна мрежа чрез
сходни методи, принципи и технологии.
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И ЦЕЛ
ЕВРОДЕСК е най-голямата европейска
информационно-консултантска мрежа,
предназначена да подпомага младите хора
в цяла Европа. Създадена по препоръка на
Европейската комисия, ЕВРОДЕСК предоставя
актуална информация относно възможностите
за доброволческа служба, за работа, за обучение,
за пътуване, за стаж, за участие в състезания,
в конкурси и в други алтернативи на образование и обучение.
ЕВРОДЕСК е важна част от информационната
стратегия на Европейската комисия, ориентирана
към младежта. Мрежата на ЕВРОДЕСК работи в
тясно сътрудничество с Европейската комисия,
като администрира съдържанието на Европейския
младежки портал, който се разпространява на
„ЕВРОДЕСК" ПРЕДЛАГА:
повече от 20 европейски езици и е част от
официалния интернет портал на Комисията.
ЕВРОДЕСК мрежата вече е част от Програма
безплатни отговори и
„Еразъм+“.
съвети по въпроси,

ИНФОРМАЦИЯТА НА „ЕВРОДЕСК" КАСАЕ СЛЕДНИТЕ ОБЛАСТИ:
възможностите за образование, обучение и работа в цяла Европа;
действащите европейски програми, които предоставят финансова помощ;
инициативите, проектите и партньорите от цяла Европа;
теми, касаещи младите хора - здраве, работа, свободно време и т.н.;
контакти на институциите и организациите, имащи отношение към
упоменатите обществени сфери;
достъп до база данни, свързана с политиката на ЕС, налични програми
и документи в рамките на ЕС, както и с всички теми, свързани с младежта.

МРЕЖАТА В БЪЛГАРИЯ
В Европа съществуват над 900 местни бюра ЕВРОДЕСК, които ежедневно предоставят
информация по телефон, електронна поща или на място. ЕВРОДЕСК има по един
национален партньор във всяка страна.
В България ЕВРОДЕСК е част от Центъра за развитие на човешките ресурси и Програма
„Еразъм+". Националната мрежа на ЕВРОДЕСК обхваща 19 регионални точки в цялата
страна, които включват както общински, така и неправителствени организации.
Всяка организация, която е регионална точка на
ЕВРОДЕСК, отговоря на запитвания, свързани
с достъп - чрез ЕВРОДЕСК информация –
и е насочена към всички млади хора и
свързана с въпросите, които ги вълнуват.
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МРЕЖАТА РАБОТИ С:
ученици;
младежи;
студенти;
преподаватели;
социални работници,
работещи с младежи;
неправителствени
организации и
общински структури
и звена, ангажирани
с младежки
дейности.

отговори на въпроси за
европейската образователна
Програма „Еразъм+“;
интернет достъп до европейска
информация;
осигуряване и превод на информация и
новини, предназначени за Европейския
младежки портал
(http://www.europa.eu/youth);
специално разработени информационни
средства и подкрепа за професионалисти,
работещи с млади хора и с европейска
информация;
интернет дискусионен форум;
обучения за професионалисти, които
работят с млади хора и с европейска информация;
периодични публикации, касаещи европейската
информация за млади хора;
промоция и представяне на европейска информация.
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Повече информация за
ЕВРОДЕСК можете да намерите на:

младите хора
и светът

ЕВРОПЕЙСКИ МЛАДЕЖКИ ПОРТАЛ –
УЕБСАЙТ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА В ЕВРОПА

интернет връзка за запитвания

Европейският младежки портал предоставя
информация на младите хора в Европа,
които искат да проучат възможностите за
живот, учене и работа в друга част на
континента. Порталът съдържа информация
по 8 основни теми, свързани с Европейската
младежка стратегия и е достъпен на повече
от 20 езика.

www.eurodesk.bg – интернет

Посетете Европейския младежки портал на:

www.eurodesk.eu

- интернет страница на мрежата
Евродеск на европейско ниво. Тук
можете да зададете своите въпроси.

http://eurodesk.eu/edesk/
AskQuestion.do - Директна

страница на ЕВРОДЕСК България

http://europa.eu/youth/

ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+”
Посредством обученията на национално и международно ниво, ЦРЧР запознава
стотици млади хора с принципите на Неформалното образование и с детайлите
на всяка една от дейностите.
Повече информация за обученията можете да намерите в секция „TCA Обучения”
на уебстраницата на ЦРЧР, както и в SALTO:

http://www.hrdc.bg; http://www.salto-youth.net/

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ УПРАВЛЯВА В БЪЛГАРИЯ
ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+” (2014-2020) И ИМА СЛЕДНИТЕ ЦЕЛИ:
да разпространява информация за дейностите на Програмата;
да приема и регистрира кандидатурите;
да организира селекцията;
да сключва договори с успешно преминалите селекцията кандидати;
да извършва плащанията по договорите;
да извършва мониторинг и консултации на финансираните проекти;
да приема отчетите по финансираните проекти;
да организира дейности за разпространение и валоризация на
резултатите от успешните проекти.

ПРИЕМНО ВРЕМЕ:
понеделник
от 14:00 ч. до 16:00 ч.
петък
от 09:30 ч. до 11:30 ч.
Препоръчваме на желаещите
да получат информация за
Програма „Еразъм+“ да
осъществят контакт по
телефона. След
това е въможно да бъде
уговорен удобен за тях час
на среща с експерт от ЦРЧР.

1000 София,
ул. "Граф Игнатиев" 15, ет. 4
T: 02/ 915 50 10, Ф: 02/ 915 50 49
www.hrdc.bg, hrdc@hrdc.bg

hrdcbg

