
 

 

 

„Младежта в движение“ идва на „Национални дни на 

кариерата 2013“ 

Инициативата на Европейския съюз „Младежта в движение“ идва на 12 март за 

два дни на „Национални дни на кариерата 2013“ в София 
 

София – 11 март 2013 г. „Младежта в движение“ – инициатива на Европейския съюз, която 

има за цел подобряване на образованието и пригодността за заетост на младите хора, ще дойде 

в София на 12-13 март 2013 г. На щанда на инициативата младите хора могат да научат за 

възможностите за получаване на стипендия или безвъзмездна помощ за следване или за работа 

в чужбина, да разговарят с хора, които вече са се възползвали от предложените предимства, и 

да разберат какво всъщност представлява инициативата.  
 

Ще бъдат представени програмите на Европейската комисия за следване, учене и работа в 

чужбина, като например „Коменски“ (училищно образование), „Еразъм“ (висше образование), 

„Европейска доброволческа служба“ (работа с младежи) и „Леонардо да 

Винчи“ (професионално обучение). Щандът на „Младежта в движение“ предоставя на младите 

хора уникален шанс да научат повече за възможностите да завършат част от своето образование 

или обучение в чужбина, за да подобрят уменията си или да придобият нови такива. 

Програмата на щанда включва няколко презентации за запознаване с различни програми и 

възможности, както и музикални изпълнения и видео представления. 
 

Посланикът на „Младежта в движение“ за България, Калин Вельов, ще изпълни някои от 

своите песни на щанда на „Младежта в движение“, ще проведе „Клас по свирене на барабани в 

кръг“, на който ще демонстрира афро и латино техники и ще говори за преживяванията си в 

чужбина. Калин Вельов казва: „През 1998 г. бях приет да следвам в отдела по латино музика в 

Ротердамската консерватория в Холандия. Тези 5 години, през които живях, следвах и работих 

в Холандия, бяха най-удивителните в моя живот. Този период ми донесе безценен опит! Той 

промени начина ми на мислене, промени начина, по който подхождах към почти всичко в 

живота! Срещнах толкова много хора, които ми помогнаха да „възродя“ професионалния си 

живот. И не само това – сега вече гледам на живота от друга гледна точка и винаги ще бъде 

така!“  
 

Кампанията „Младежта в движение“ ще се проведе заедно с „Национални дни на кариерата 

2013“, които представляват платформа за студентите да търсят стажове и разнообразни 

възможности за кариера. Форумът се провежда в основните университетски центрове в 

България от 2002 г. насам. С разнообразната си програма от презентации и ежедневни 

забавления щандът на „Младежта в движение“ ще бъде главно събитие на форума. Ще има 

много възможности за присъстващите да контактуват с хора, които вече са се възползвали от 

финансирането от страна на ЕС за следване или работа в чужбина. 
 

Началото на кампанията „Младежта в движение“ беше поставено от Европейската комисия в 

края на 2010 г. През това време тя успешно премина през повече от 20 държави-членки на ЕС.  
 

За повече информация относно „Младежта в движение“: http:/europa.eu/youthonthemove  

 

Лице за контакт с пресата: 

Мария Джерекарова  
maria.dzherekarova@icwe.net 
0885 228 982  
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