
ÌÐÅÆÀ

www.eurodesk.eueuropa.eu/youth

Какъвто 
  и да е въпросът...

...ЗАПОЧНЕТЕ С НАС

Евродеск Австрия

Евродеск Белгия

Евродеск България

Евродеск Кипър

Евродеск Хърватска

Евродеск Чешка Република

Евродеск Дания

Евродеск Естония

Евродеск Ф инландия

Евродеск Ф ранция

Евродеск Германия

Евродеск Гърция

Евродеск Унгария

Евродеск Исландия

Евродеск Ирландия

Евродеск Италия

Евродеск Латвия

Евродеск Лихтенщайн

Евродеск Обединено Кралство

Евродеск Турция

Евродеск Швейцария

Евродеск Швеция

Евродеск Испания

Евродеск Словения

Евродеск Словакия

Евродеск Румъния

Евродеск Португалия

Евродеск Полша

Евродеск Норвегия

Евродеск Холандия

Евродеск Малта

Евродеск Люксембург

Евродеск Литва

Евродеск Brussels Link

 е главният източник на информация за Европейските
 политики и възможности за младите хора

Бърз онлайн достъп до
качествена Европейска 
информация

Обучения и професионална 
подкрепа за мултиплаери

Безплатни отговори на 
допитвания и консултации 
по Европейски въпроси

Промотиране на 
информация за Европейските 
политики отнасящи се до 
младите

Периодични публикации предста-
вящи Европейска информация за 

младите хора

Текущо предоставяне на 
информация  и новини на 
Европейския младежки портал
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О
сноваване на 

Евродеск в Единбург

П
рисъства в 8 страни

Основава се централният офис – 

Eurodesk Brussels Link

Основава се асоциацията на Евродеск

Присъства в 26 страни

Стартира Европейският
младежки портал

Първа Евродеск Европейска 

конференция за мултиплаери
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Стартиране на проекта „Значи 

си мислиш, че знаеш всичко” 

(SYTYKIA)

 Евродеск е мрежа от национални координатори 
и повече от 900 местни и регионални партньори. 
Ние предлагаме подходяща и висококачествена 

европейска информация на младите хора и тези, 
работещи с тях, в повече от 30 страни.

От 2007 г. Евродеск е основан като постоянна 
подкрепяща структура на програма „Младежта 

в действие” на Европейския съюз.

Какъвто и да е въпросът...

Ние търсим 
организация или 

компания, която да бъде 
домакин на 

испанец, искащ да 
направи стаж 

в чужбина.

Имаме нужда от 
допълнителен 

партньор обмен 
по програма „Младежта 

в действие”. 
Можете ли да ни 

помогнете?

Нашият местен 
Младежки дом има 

идея за проект, с други 
клубове в цяла Европа. 

Къде  могат да 
получат подкрепа 

за него?

Някой може ли
 

да помогне 

на т
ова момиче, 

което си т
ърси 

място за
 

доброволческа 

работа?

Знаете ли 
за някой 

интернет сайт 

за работа 

като AU-PAIR в 

чужбина?


