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____________________________________________________________________________ 

 

Уважаеми читатели, 

 

Представяме Ви брой 1 на електронния бюлетин на Проект „BG – изпълнение на 

Програмата на Европейския съюз за учене на възрастни”, изпълняван с подкрепата на 

Програмата за учене през целия живот на Европейския съюз. 

 В този брой можете да прочетете за: 

 

1. 2013 – Европейска година на гражданите 

2. Европейска конференция „Учене на възрастни. Фокус върху 

финансирането”, Брюксел, 12-13 декември 2012 г. 

3. Награда „Валидиране " за най-иновативните инициативи в областта на 

валидиране на неформално обучение и самостоятелното учене 

4. Европейската комисия предлага пакет от мерки относно младежката заетост 

5. Заключителна конференция на Европейския икономически и социален 

комитет „2012- Европейска година на активното остаряване и солидарността 

между поколенията”, 3 декември 2012 г., Брюксел 

 

 

 

1. 2013 – Европейска година на гражданите 

 

2013 година бе обявена от Европейската комисия за Европейска година на 

гражданите и официално открита на 10 януари в Дъблин, Ирландия, от  председателя на 

Европейската комисия Жозе Мануел Барозу и ирландския министър-председател Енда 

Кени.   

Европейската година на гражданите 2013 ще се фокусира върху правата, които 

всеки гражданин на Европейския съюз има, и от които ежедневно се възползват около 

500 милиона европейци. 

Целите на годината са свързани с разширяване на информацията за правата на 

европейците, защото колкото по-добре те познават правата си като граждани на ЕС, 

толкова по-информирани ще бъдат техните решения. 

По данни на Европейската комисия България е създала уеб сайт за информиране 

на гражданите относно техните права http://www.bulgariaonline.eu/. 

 

 

http://www.bulgariaonline.eu/
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2. Европейска конференция „Учене на възрастни. Фокус върху финансирането”, 

Брюксел, 12-13 декември 2012 г. 

 

  От 12 до 13 декември 2012 г. в Брюксел се проведе Европейската конференция 

„Учене на възрастни. Фокус върху финансирането”, организирана от Европейската 

комисия. 

Основният въпрос на конференцията бе за инвестициите в ученето за възрастни, 

финансирането и ползите от образованието и обучението за възрастни в Европа, 

бъдещите предизвикателства и стъпките, които трябва да се предприемат в тази област. 

В конференцията участват представители на държавни ведомства,  академичната 

общност от европейските страни, Европейската комисия, Европейския център за 

развитие на професионалното обучение (СЕДЕФОП), Института на ЮНЕСКО за учене 

през целия живот, Европейската инвестиционна банка, Европейския икономически и 

социален комитет (ЕИСК), Европейската асоциация за учене на възрастни и др.  

Заседанията протичат  под формата на работни групи, в които участниците 

дискутираха следните въпроси: 

 Преките ползи от обучението на физически лица и фирми, като фокусът е 

поставен  върху по-широките ползи от обучението (нематериални ползи, като 

здравен статус и удовлетвореност от различни аспекти на живота). Обсъдена е 

също възможността за повишаване степента на производителност, до която водят 

ползите от обучение, произтичащи от подобряване на взаимоотношенията между 

работниците, и между работниците и ръководството. 

 Наборът от инструменти за споделяне на разходите (като средства за обучение, 

данъчни облекчения, заеми, ваучери, субсидии, отпуск за обучение) в различни 

европейски страни. Бе подчертано, че  съществуващите финансови и регулаторни 

разпоредби в страните на ЕС трябва да подкрепят потребностите от обучение на 

работодатели и физически лица. 

 Ученето на възрастни, финансирано от публичните власти, като специално 

внимание е отделено на доставчика, на „втория шанс” и на 

нискоквалифицираните и възрастни работници. Особено важни са ключовите 

данни, свързани с публичното финансиране на ученето за възрастни и 
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тенденциите в националните политики, както и  развитието на финансирането на 

ученето за възрастни. 

 Основните механизми за увеличаване на частните инвестиции в образованието и 

обучението в новите държави-членки на ЕС: национални фондове за обучение и 

субсидии за фирми.  

 Различните видове нематериални ползи на национално ниво (макро ниво) и 

начините, по които професионалното образование и обучение генерира подобни 

ползи. Националното ниво е от значение за политиката в тази област, тъй като 

общата стойност на ползите (стойността на ползи за цялото общество) е по-

голяма от сумата на ползите на частни лица, инвестиращи в професионалното 

образование и обучение. Иновацията е пример в това отношение. 

 Потенциалът на двата регулаторни инструменти: платен отпуск за образование / 

обучение и обучение на изплащане;  ролята на платения отпуск за образование / 

обучение за преодоляване на времеви и финансови ограничения, които са  

основни пречки, възпрепятстващи възрастните от участие в образованието и 

обучението; различните форми на прилагане на правото на платен отпуск за 

обучение, в зависимост от условията в държавата; ролята на обучението на 

изплащане за намаляване несигурността на фирмите относно възвръщаемостта на 

инвестициите им в обучението на техните служители.  

 Механизми, насочени към физически лица: механизъм на субсидиране (ваучери, 

индивидуално заплащане на обучение) и получаването на заеми; степента на 

ефективност на ваучерите за достъп до различни слабо представени групи в 

образованието и обучението;  засилване ролята на кредитите за продължаващо 

образование и обучение на възрастни. 
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3. Награда „Валидиране " за най-иновативните инициативи в областта на 

валидирането на неформалното обучение и самостоятелното учене 

 

OBSERVAL-NET е 2-годишен проект, координиран от Европейската асоциация за 

университетско образование през целия живот и финансиран  от Програмата на 

Европейския съюз за учене през целия живот.   

В рамките на проекта OBSERVAL-NET наградата "Валидиране" ще отличи най-

иновативните и обещаващи инициативи в областта на валидирането  на неформалното 

обучение и самостоятелното учене във всички сектори и нива на образованието в 

Европа. Наградата има за цел да представи най-добрите практики от валидирането  на 

неформалното обучение и самостоятелното учене, за да се повиши информираността за 

инициативите на професионалистите в тази област, както и на гражданите, нетърпеливи 

да получат признати и утвърдени резултатите от тяхното обучение и умения. Крайният 

срок за подаване на казуси е 26 април 2013 г. За повече информация, посетете уеб 

страницата на проекта http://www.observal-net.eu/. 

 

 

 

 

4. Европейската комисия предлага пакет от мерки относно младежката заетост 

 

Европейската комисия  предложи мерки за подпомагане на държавите-членки, за 

да се справят с повишаващите се нива на младежката безработица и социалното 

изключване чрез предоставяне на младите хора на предложения за работни места, 

образование и/или обучение. Пакетът „Младежка заетост” на Комисията включва 

предложената Препоръка към държавите-членки за въвеждане на младежка гаранция „за 

да се гарантира, че всички млади хора до 25-годишна възраст получават  качествени 

оферти за работа, продължаващо обучение, чиракуване или стаж в рамките на четири 

месеца след като напуснат формалното образование или  останат безработни. 

 

http://www.observal-net.eu/
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5. Заключителна конференция на Европейския икономически и социален комитет 

„2012 - Европейска година на активното остаряване и солидарността между 

поколенията”, 3 декември 2012 г., Брюксел 

 

 На 3 декември 2012 г. в Брюксел се проведе Заключителната конференция на 

Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) „2012- Европейска година на 

активното остаряване и солидарността между поколенията”. 

ЕИСК е консултативен орган на Европейския съюз, предоставящ експертно 

мнение на основните институции на ЕС (Европейска комисия, Европейски съвет, 

Европейски парламент). Състоящ се от 344 членове от 27 държави от ЕС, Комитетът е 

мост между институциите на ЕС и организираното гражданско общество. 

Конференцията даде възможност на членовете на ЕИСК да отправят своите 

послания, посветени на 2012 г., на взимащите решения и на различните заинтересовани 

страни: 

 

 Създадена е Координационна група на ЕИСК за Европейската година за активно 

остаряване, организирала 5 публични събития на различна тематика; 

 От тази година работещото население в Европа започва да намалява, като през 

следващите 30 години населението на ЕС в трудоспособна възраст ще намалява 

ежегодно  с 1-1,5 милиона, а броят на 60-годишните и на по-възрастните хора ще 

нараства годишно с около 2 милиона.  

 Основните предизвикателства са: спазване на пенсионните права и възможност за 

гъвкавост по отношение на възрастта за пенсиониране чрез насърчаване на активния 

живот на възрастните хора в областта на заетостта;  създаване на условия за участие 

на възрастните хора в доброволчески дейности и в активния обществен живот; 

укрепване на сътрудничеството и солидарността между поколенията чрез проекти в 

областта на заетостта, обучението и социалния живот; предотвратяване на 

зависимостта на много възрастните хора,  като им се осигурява помощ да живеят 

здравословно и   възможно най-независимо; 
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 Активното остаряване  е не само удължаване на активния живот, но и гаранция, 

че хората  живеят добре. Остаряването в добро здраве е  процес през целия живот, 

зависещ  отчасти от генетиката, но основно  от околната среда и начина на живот;  

 Ако възрастните хора  са от полза за обществото, трябва да бъде подобрен 

имиджът им; 

 27% от европейците на възраст 55 и повече години се ангажират в дейности и 

доброволен труд в различни организации, които трябва да бъдат признати и техният 

брой да нараства в бъдеще; 

 Европейският социален фонд трябва категорично да играе важна роля в 

насърчаване на активния живот на възрастните хора в областта на заетостта; 

 В интелигентното, устойчиво и приобщаващо общество, правото на образование 

трябва да обхваща и ученето през целия живот, като допринася за наемане на работа 

и за личностно развитие. Това увеличава възможността на хората да упражняват 

своите граждански, политически, икономически, социални и културни права; 

 Ученето през целия живот и работата, свързана с обучението на работници от 

всички възрасти, предоставят възможности за създаване на повече приятелски 

работни места, където възрастните и по-младите работници могат да се възползват 

взаимно от знанията и уменията си. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


