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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
>  Ролевите модели участват на доброволни начала

>  Националните агенции за „Еразъм+“ могат да 
адаптират инициативата към националния 
контекст

>  Националните агенции за „Еразъм+“ могат 
да използват финансирането по програма 
„Еразъм+“, за покриване на част от пътните и 
организационните разходи за прояви, свързани с 
инициативата

>  Ролеви модели могат също така да бъдат 
включени в изпълнението на проекти за 
сътрудничество подкрепяни от програмата 
„Еразъм+“, включително в заявления подадени 
по покани за представяне на предложения по 
„Еразъм+“ ( ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/opportunities/calls_bg)

Свържете се със съответната национална агенция по „Еразъм+“, 
за да проверите наличните възможности: ec.europa.eu/
programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_bg

>  Ако сте учител или социален работник, който 
би искал да организира проява с участието на 
ролеви модел във Вашето населено място 

> Ако желаете да участвате като ролеви модел  

>  Или ако вече осъществявате подобна 
инициатива...

УЧАСТВАЙТЕ



?

В Гърция инициативата беше 
изпитана в необлагодетелствани 
региони и през септември 2017 
бяха организирани местни 
прояви в Комотини и Йоанина, 
включващи обучение на учители 
от сферата на основното, 
средното и професионалното 
образование, както и на бъдещи 
ролеви модели.

В Чешката 
република избраха 
„Великолепната седморка“ 
— седем ролеви модела, 
чиито истории са разказани 
посредством социалните 
медии и редица прояви.

Инициативи 
с подкрепата 
на „Еразъм+“

Във Франция в края 
на 2017 в Бордо беше 
организиран пилотен 
проект в рамките на 
който бяха подбрани 
посланици на „Еразъм+“ 
за гражданството и 
бяха обучени да работят 
с ученици, членове на 
сдружения и спортни 
клубове, използвайки 
новаторски подходи. 
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се посочи източникът. 
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>  някой, от когото 
се учиш

>  някой, който 
служи за пример  

>  някой, чиято 
история може да 
вдъхнови младите 
хора, нуждаещи 
се от напътствие

Ролеви модел е… РОЛЕВИТЕ МОДЕЛИ 
са от всички сфери на живота и 
професионални среди. Те понякога са 
открили истинското си призвание по 
необичайни пътища. Често са преодолявали 
големи пречки, което им е помагало да 
израснат и да станат по-силни. 

Техният опит може да служи за пример на 
младите хора, които се борят да намерят 
място в обществото или се изкушават от 
лесни пътища. 

Като общуват с другите, ролевите модели 

>  вдъхновяват хората да израстват, да 
поемат контрол над живота си и да влияят 
върху живота на тези около тях.

>  поощряват другите да се ангажират в 
обществото и да мислят по различен начин 
за себе си и за мястото, което заемат в 
своите общности.

В една Европа, изправена пред нарастващо 
неравенство и пред заплаха от екстремизъм 

белязан с насилие, от решаващо значение е да се подчертават 
общите европейски ценности, като демокрация, солидарност 
и зачитане на правата на човека. Инициативата за ролеви 
модели поощрява социалното приобщаване, междукултурното 
разбирателство и критичното мислене. Изтъкването на 
вдъхновяващи примери, които правят общите ценности част от 
всекидневния живот, може да помогне на Европа да изгради 
проспериращи, толерантни и приобщаващи общества. 

Защо тази 
инициатива?



Италианската 
инициатива „A model 
to dream“ (модел, за 
който да мечтаеш), 
която стартира през 
април 2017, се фокусира 
върху начините за 
предотвратяване на 
социалната изолация 
на младите хора за да 
спре радикализацията 
им, като им представя 
ролеви модели, които 
могат да ги вдъхновят 
и да превърнат 
амбициите им в 
реалност. През 2017 
бяха организирани 
две прояви, в Пулия 
(за победа над 
страха) и в Милано (с 
акцент върху риска от 
излагане на насилие и 
радикализация онлайн).

През лятото на 2017, ролеви модели 
в източна Литва (в градове, сред 
които Висагинас и Шалчининкай) 
споделиха мисли свързани с най-
сложните моменти от младостта 
им, с избора им на професия и 
със смисъла на литовското и 
европейското гражданство.

Инициативи 
с подкрепата 
на „Еразъм+“

НА ПРАКТИКА...
Европейската комисия създаде мрежа, 
подпомагана от „Еразъм+“, която дава 
възможност на местните заинтересовани 
страни да поканят ролеви модели, които 
да споделят опита си с младите хора и да 
ги мотивират да преодолеят ежедневните 
предизвикателства, с които се сблъскват. 

Националните агенции за „Еразъм+“, в 
държавите работещи по програмата, 
въвеждат инициативата самостоятелно или 
в сътрудничество с местни партньори. 

Целта е повече ролеви модели да се 
ангажират с целеви аудитории в различни 
ситуации, без финансови и административни 
пречки за участващите общности.
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