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Брошура 
за учители, млади работници и агенти по заетостта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Няма ясна дефиниция на културното наследство. Предполага се, че културното 
наследство е ресурс от материални и нематериални неща, заедно със свързани 
духовни ценности, исторически и морални явления, признати за достойни за 
правна защита ... "за благото на конкретното общество и неговото развитие и 
за преминаване тях на бъдещите поколения, поради разбираеми и приети 
исторически, патриотични, религиозни, научни и художествени ценности, 
които са важни за идентичността и приемствеността на политическото, 
социалното и културното развитие, доказване на истини и отбелязване на 
исторически събития, култивиране на чувство за красота и цивилизационна 
общност. "...https://pl.wikipedia.org/ 
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ЗА ПРОЕКТА 

МЛАДЕЖО-ЕВРОПЕЙСКО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО [MINERVA] 

 

 Формата на изпълнение: проект Еразъм + 

 Дата и място на изпълнение: 9.01.2018 г. - 31.08.2020 г. 

 Източници на финансиране: договор № 2018-1-PL01-KA205-050057 от 3.09.2018 
г., сключен между Консултативния център за земеделие в Брвинов, клон в 
Краков и Фондацията за развитие на образователната система (FRSE) - 
Националната агенция на програмата ERASMUS +. 

Двугодишен международен проект, озаглавен: МЛАДЕЖО-ЕВРОПЕЙСКО КУЛТУРНО 
НАСЛЕДСТВО [MINERVA], съфинансиран по програма „Сътрудничество за иновации и 
обмен на добри практики“ Еразъм + (KA2): Стратегически партньорства (KA205). 

Проектът се реализира в сътрудничество с 6 организации от България, Чехия, Италия, 
Полша, Испания и Турция. 

 

 

 

 

 

Тя се основава на създаването на европейска платформа с онлайн инструменти за 
младежки работници, агенти по заетостта и доброволци, които ежедневно работят с 
млади хора. 

Нуждата се определя от липсата на знания и специализирани съвети за младите хора 
относно възможностите за работа в областта на културното наследство. Проектът е 
включен в контекста на Европейската година на културното наследство 2018 (както и в 
контекста на празника в Пловдив в България, който ще бъде Европейска столица на 
културата в България през 2019 г.) и има пряката цел да увеличи заетостта на младите 
хора в културния сектор. За тази цел ще бъде създадена платформа с онлайн 
инструменти за служители, агенти за работа и доброволци, които ежедневно работят с 

Целта на проекта е да подобри качеството на услугите, свързани с подпомагане и 
консултиране на млади хора в областта на професиите в областта на културното 
наследство в мрежата на транснационалните асоциации. Проектът е в контекста 
на Европейската година на културното наследство 2018 г. и социалната и 
образователна стойност на европейското културно наследство, неговия принос за 
създаване на работни места, икономически растеж и социално сближаване.  
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млади хора. По тази причина ще бъде организирано обучение, за да им се предоставят 
необходимите инструменти за започване и управление на дейности, посветени на 
младите хора; като работни семинари и персонализирани съвети. Проектът включва 
обмен на добри практики, внедряване на мрежи на европейско ниво за улесняване на 
намирането на младежка работа с умения, свързани с областта на културата, обучение 
на младежки лидери и младежи и създаване на европейска платформа с онлайн 
инструменти за младежки работници и агенти за работа да ги вдъхнови и да 
допринесе за разпространението на работата по културното наследство сред младите 
хора. 

 

ПАРТНЬОРСТВО 

Агенция за регионално развитие с Бизнес център за 
подпомагане на малки и средни предприятия, България 
 

 
АРР БЦ МСП (Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на 
малки и средни предприятия) повече от 20 години работа в областите на -регионално 
развитие (гражданско и селско), -усъвършенстване на икономическата среда, -
създаване на местни механизми за развитие и подкрепа на бизнеса (микро, малки и 
средни предприятия), правителство и администрация (на национално, регионално, 
общинско и местно ниво) и НПО сектори. АРР БЦ МСП - Пловдив е активен участник в 
процеса на създаване на регионално икономическо развитие и иновационни 
политики, социално и младежко предприемачество, зелена инфраструктура и 
енергийна ефективност, професионално образование и развитие на пазара на труда, 
историческо и културно наследство и туризъм, в разработване на регионални и 
общински планове и стратегии за развитие, регионални иновационни стратегии, 
комуникационни стратегии и други. Участие в регионалните, областните и общинските 
съвети за развитие, съветите за сътрудничество и тристранните съвети на регионално, 
областно и общинско ниво, в национални и международни мрежи. АРР БЦ МСП - 
Пловдив е създадена през 1996 г. като неправителствена организация с нестопанска 
цел и е регистрирана в България по новия Закон за организации с нестопанска цел с 
обществено полезни дейности. Основатели и членове на АРР БЦ МСП - Пловдив са 6 
общини, 2 сдружения на работодатели, 6 университета, предприятия и физически 
лица. Предоставяме консултантски и коучинг, обучение, информационни и логистични 
услуги на предприятия и физически лица (вкл. Младежи и младежки експерти и 
персонал), общини, университети и центрове за обучение (вкл. ПОО), безработни и 
хора в неравностойно положение; www.rda-bg.org, http://rda-bg.org/en/ 
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Edu Consulting, z.ú, Чехия 

 
 
Edu Consulting, z.ú е неправителствена организация, създадена в Чешката република за 
работа в образованието. Основната цел на асоциациите е да популяризират 
съвременните системи и начини за обучение на принципите на мултикултурното. 
Акцентът му се фокусира преди всичко върху областта на културното наследство, 
популяризирането на културата в Европа, образованието на младите хора (особено от 
селските райони) и женското предприемачество. EUC включва динамичен екип от 
опитни служители, който предоставя цялостен пакет от услуги, насочени към нуждите 
на целевите групи на НПО, младежи, професионалисти от различни области (напр. 
Съветници за развитие на селските райони, социални и културни посредници и др.), 
Културни организации и неправителствени организации. От първоначалните стъпки на 
своите операции EUC също така установи необходимостта от създаване на връзки 
между чешката култура и по-широката европейска култура и постави голям акцент 
върху използването на потенциала, създаден от участието на Чешката република в 
Европейския съюз. EUC предлага разнообразни услуги на обществеността, както и на 
частния сектор на Чешката република. EUC също така започна активно да участва в 
международни схеми, чрез добре изградена мрежа от партньори в чужбина, базирана 
на интензивния опит в миналото на своя основател. EUC участваха в няколко 
международни многостранни проекта, най-вече в рамките на Програма за обучение 
през целия живот и стратегическо партньорство „Еразъм плюс“; http://www.edu-
consulting.eu 
 
 

 
European Grants International Academy S.R.L., Италия 
 
 

EGInA Srl е частна агенция за обучение и консултантски орган, работеща в областта на 
проекти и грантове на ЕС. Компанията е основана от екип от ръководители на проекти 
с дългогодишен опит в подготовката, подаването и изпълнението на проектни 
предложения, както и в координацията на международни партньорства и 
административното и финансово управление на действия на местно, национално и 
европейско ниво ниво. EGInA Srl се намира във Фолиньо, регион Умбрия (на 1,30 часа 
от Рим с влак) и работи в рамките на широка и консолидирана мрежа от публични и 
частни органи, предоставяйки висококачествени услуги и консултации в различни 
области: УЧЕНЕ ЦЕНТЪР И ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ Ние сме акредитирани в Регион 
Умбрия като агенция за обучение за изпълнение на обучителни дейности, 
финансирани от Европейския социален фонд. В момента ние сме отговорни за 
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прилагането на инициативата за гаранция за младежта в регион Умбрия: вече сме 
насочили повече от 700 NEET /младежи, които „Не са в образование, заетост или 
обучение“/ между 18 и 29 години и ги включихме в квалификационни курсове и / или 
стажове (www.garanziagiovanifoligno.it ). ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ Ние постоянно се 
опитваме да проектираме и реализираме иновативни решения и услуги за различни 
целеви групи, като се възползваме и от доказана мрежа от международни отношения 
и партньорства. Ние сме членове на Националната асоциация “Stati Generali 
dell’Innovazione” 
https://www.statigeneralinnovazione.it/), където координираме работната група по 
образование и култура ТРАНСНАЦИОНАЛНА МОБИЛНОСТ EGInA Srls действа и като 
изпращаща, хостинг и посредническа организация в областта на транснационалната 
мобилност. Въз основа на нашите логистични и организационни компетенции и 
съоръжения, ние винаги анализираме и интерпретираме образователните и 
професионални нужди и ресурси на територията, за да предложим най-добрия 
международен опит както на изходящи, така и на входящи учащи; www.egina.eu 
 
 

 
Agricultural Advisory Centre  Branch Office in Krakow, Полша 
 
 

 
 
Селскостопанският консултативен център е публичен орган с правосубектност. 
Мисията на Центъра е да популяризира и развива селските райони, да подкрепя 
устойчивото развитие на селските райони и да повишава професионалната 
квалификация на земеделски съветници, учители в земеделски училища и други 
жители на селските райони, да популяризира и разпространява културното и 
национално наследство, особено в селските райони. Клонът на AAC в Краков 
организира професионално обучение и консултантска услуга за служителите на 
селскостопанския консултативен център, учители, фермери, младежи и други жители 
на селските райони относно: 

 подкрепа за агротуризъм; 

 проекти за местни общности; 

 селско културно наследство; 

 популяризиране на местни продукти; 

 неземеделски предприятия, управлявани от фермери и млади фермери. 
 
AAC си сътрудничи със земеделски консултативни центрове, научноизследователски 
институции, държавни и местни държавни институции, фермерски организации и 
други организации, които работят за развитието на провинцията и селското 
стопанство; www.cdr.gov.pl 
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INNETICA, Испания 
 

Основана през 2009 г., INNETICA е сдружение с нестопанска цел, чиято мисия е да 
насърчава сътрудничеството между образувания в цяла Европа за популяризиране на 
европейските ценности в съответствие с член 2 от Договора за Европейския съюз. 
Неговата мисия е да популяризира проекти за социални иновации, в допълнение към 
разработването на образователни проекти и преподавателски дейности. INNETICA 
асоциира университетски организации, публични органи, компании, учебни центрове, 
както и интелектуалци, професионалисти и доброволци, които допринасят за идеите и 
опита си за промяната и подобряването на европейските общества. За да постигнете 
всички тези цели, развийте различни дейности, например, Организиране на 
конференции и срещи на национално и европейско ниво в областта на образованието, 
обучението, културата, научните изследвания и социалните иновации. Провеждане на 
кампании за разпространение на резултатите от проектите, осъществявани от 
Асоциацията. Създаване и разработване на съдържание, приложения и цифрови 
услуги, посветени на областите, споменати на различни езици. INNETICA разполага с 
персонал от професионалисти с богат опит в различни области; http://innetica.org 
 

 
 

GURSU BELEDIYESI, Турция 
 

 
Община Гурсу е най-голямата община в провинция Бурса. Създадена е през 1930 г. 
Нашата организация работи и работи с публични хора със събития за международни 
дейности. Основните области на организационните дейности - Допринасят за 
икономическия и граждански растеж на човешкото същество, чрез обучение през 
целия живот, за да се обърне внимание на важността на подкрепата за интеграцията 
на хората в неравностойно положение и местното гражданство. Хората са се 
възползвали от кариерно консултиране, личностно и професионално развитие в 
съответствие с настоящите изисквания на пазара на труда. Искаме да си сътрудничим с 
друга европейска организация по отношение на обмена на информация и добри 
практики за обучение и професионално развитие с цел насърчаване на европейското 
измерение и устойчивото развитие. Искаме да насърчим сътрудничеството между 
европейските държави и нашата цел е да получим задълбочени познания за 
различните, да развием сътрудничество с цел обмен на добри практики и да 
стимулираме интереса на хората към други култури. Общината е юридически 
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отговорна за управлението на битови и агроотпадъци в града. Община Гурсу е местен 
административен орган със съответния законодателен орган на териториалното 
деление, отговорен за управлението на основните въпроси, които засягат града: 
околна среда, социална зона, културни дейности, образование, строителство и други. 
Той е отговорен и за установяването на специфични закони и правила за общината с 
цел насърчаване на качествен живот на общността; www.gursu.bel.tr, 
http://www.en.gursu.bel.tr/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

УЧАСТНИЦИ, УЧАСТВАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВИ ГРУПИ И ДРУГИ 

СЪОТВЕТНИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 
 

24 Участници от 6 държави усъвършенстват знанията за мерките за заетост на младите 
хора, посещавайки различни организации и влизащи в контакт с различни реалности в 
международен план. Те ще могат да приемат мерките, които считат за ефективни на 
местно ниво. 

24 „Мултипликатори“ подобриха знанията за конкретни методи, които да се използват при 
работа с безработни младежи, като в същото време те ще бъдат обучени да предават тези 
знания на младежки работници, които ежедневно се занимават с младежи. 
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Въздействие върху 800 младежки работници от 6 държави (всеки мултипликатор ще 
провежда сесии за структурата на семинарите по заетостта, целите на обучението и как да 
се ръководи и наставничеството за безработни младежи). 

Инструментите за заетост на младите хора ще предоставят на младежките работници 
конкретни упражнения за насочване и наставничество на младежи да организират 
процеса на търсене на работа. Семинарите по заетостта ще допринесат за намаляване на 
огромния процент на безработица в Европа и ще мотивират младежките работници и 
агентите по заетостта да използват тези инструменти в ежедневните си дейности с 
младежи. 

Проучването за въздействието на работни срещи ще се основава на проучване, проведено 
от 800 младежки работници с бенефициенти на работни срещи. Данните ще бъдат 
събрани и анализирани от персонала на проекта, за да се определи въздействието на 
дейностите за заетост върху младежта. 

Младежки центрове, младежки неправителствени организации и образователни 
институции: Те ще бъдат информирани за ползите от работни срещи сред младежите и ще 
бъдат помолени да изпълняват такива дейности. 

Прилагането на тези действия ще генерира диверсификация на младежките услуги, 
младежки центрове, университети и гимназии ще отговорят на много конкретната нужда 
на младежите да си намерят свързано с работата културно наследство. Местните 
общности ще се възползват от действията на този проект като косвени бенефициенти на 
този проект. 

На организациите ще бъдат дадени инструменти за промяна на ситуацията и използване 
на резултатите от този проект в ежедневните им дейности с младежи. 

Националните органи, отговорни за прилагането на младежките политики на национално 
ниво, ще бъдат призовани да дадат приоритет на действията за насърчаване на 
младежката заетост. Целта е да се създаде дебат и да се осигури заетост на младите хора 
като приоритет в младежката работа. 

Salto Youth и други ресурсни центрове в Европа ще бъдат информирани за съдържанието 
на проекта и ще създадат помещения за започване на партньорство с цел популяризиране 
на съдържанието на Платформата с инструменти за младежки работници и агенти по 
заетостта. Мултипликатори и младежки работници (преки и косвени бенефициенти на 
проекта) ще бъдат насърчавани да публикуват инструменти за младежка заетост на портал 
Salto-young, тъй като това е много популярен инструмент, добре познат от младежки 
специалисти в цяла Европа. 
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ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 

 

 Младежки центрове, младежки НПО, Младежки власти (местни 
регионални) от общностите на шестимата партньори. 

 ИТ компании и организации на работодатели от местните / регионални 
общности на партньорите. 

 Образователни институции от общностите на шестте партньорски 
организации: гимназии, университети, институти за професионално 
обучение. 

 Министерство / Национални агенции за младежта в участващите страни. 

 Мрежата на Salto Youth. 

 Местните и регионални младежки и образователни организации ще 
бъдат информирани за ползите от прилагането на така наречените 
"Работни семинари", за да се намали високият процент на безработица 
сред младите хора. 

 
 

РЕЗУЛТАТИ 

 

 Младежките работници и агентите по заетостта ще представят добри 

практики в Европа, свързани със заетостта в културното наследство. 

 Комплект учебни материали за младежки работници и агенти по 

заетостта, съдържащи иновативни инструменти за работни срещи, 

които ще бъдат използвани по време на проекта и бъдещите дейности. 
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 Разработване на мултимедийни инструменти, служещи като 

инструменти за обучение в неформалното образование за работа. 

 Разработване на мултимедийни инструменти за популяризиране на 

примери / резултати от добри проектни практики. 

 Развитие на компетентност на 24 мултипликатора от 6 държави. 

 Информираност на младежките работници за високия процент 

младежка безработица в Европа и възможностите за заетост в областта 

на културното наследство. 

 По-голям обхват от обучение и знания за 800 младежки работници за 

това как да информират младите хора за възможностите за работа в 

дейности по културно наследство. 

 Създаване на мрежа на европейско ниво за подпомагане и 

консултиране на младите хора относно европейското културно 

наследство и възможностите за работа. 

 Кампания за популяризиране на европейското културно наследство 

сред младежки работници и агенции по заетостта. 

 Международно проучване за изследване на професии, свързани с 

културното наследство. 

 Участие на образователни партньори на местно / регионално ниво в 

разпространението на концепцията за европейско културно наследство 

в текущите дейности на младежките центрове. 

 Функционален портал, насочен към осигуряване на младежки 

работници с инструменти и ресурси за консултиране на младите хора по 

професии, свързани с културното наследство. 
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 ПЛАТФОРМА С ИНСТРУМЕНТИ  
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