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Велико Търново, 24 януари 2022 г 
 
Тема: Прессъобщение 
 
Сдружение ГЛОУ с подкрепата на своите партньори, изпълнява международен проект 
Младежка сила (Youth Power), проект №: 2020-3-ES02-KA205-016252 финансиран по програма 
Еразъм+, който има за цел да приложи разбираем подход, предоставящ възможности за 
работа в мрежа, практични и трансверсални умения и обмен на методологии за овластяване на 
младите хора в неравностойно положение, подпомагане и улесняване на включването им в 
обществата в Европейския съюз. 
 
Проектът Младежка сила (Youth Power) се основава на практиките, използващи гражданското 
образование и културата, и особено ползите от груповия коучинг, които могат да помогнат за 
обединяването на хора от различен културен и етнически произход и могат да допринесат за 
интеграцията и включването на младите хора в неравностойно положение и следователно към 
общностното сближаване. 
 
Партньорският консорциум обединява 4 организации от България, Хърватия, Германия и 
Испания, всяка от които със специфичен опит в областта на образованието на младежите. 
Ръководител на проекта е Alpha Center от Испания, а останалите партньори са BIDA e.V., 
Германия; Сдружение ГЛОУ, България и Европейска къща Славонски Брод, Хърватия. 
 
Продължителността на проекта е 18 месеца, изчислени с цел правилно изпълнение на 
планираното действие и постигане на целите на проекта. През изминалата година основните 
дейности, които проектният консорциум осъществи, бяха разработването на Програма за 
обучение „Култура, гражданство и групово обучение за овластяване на младежи в 
неравностойно положение” за младежки обучители на 5 езика и смесена мобилност, 
проведена в България, в която участваха 24 млади участници и младежки работници от 
страните-партньори, които обмениха знания и съвместно работиха за разработването на 
планираните обучителни звена. 
 
В момента партньорските организации се подготвят за пилотно тестване на програмата за 
обучение в собствените си местни общности и за предстоящата среща на партньорите в 
проекта Младежка сила (Youth Power), която ще се проведе през март 2022 г. в Германия. 
 
Моля, следете за това събитие за Велико Търново и широката общественост. 
 
Благодарим Ви предварително и очакваме бъдещото ни сътрудничество. 
 
С уважение, 
 
Маргарита Калейнска, 
Председател на Сдружение ГЛОУ 

http://www.bgglow.com/
mailto:office@bgglow.com
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Велико Търново, 5 май 2022 г 
 
Тема: Прессъобщение 
 
Сдружение ГЛОУ с подкрепата на своите партньори, изпълнява международен проект 
Младежка сила (Youth Power), проект №: 2020-3-ES02-KA205-016252 финансиран по програма 
Еразъм+, който има за цел да приложи разбираем подход, предоставящ възможности за 
работа в мрежа, практични и трансверсални умения и обмен на методологии за овластяване на 
младите хора в неравностойно положение, подпомагане и улесняване на включването им в 
обществата в Европейския съюз. 
 
Партньорските организации от България, Хърватия, Германия и Испания са в заключителен 
етап на разработването на програмата за обучение, която предлага двуседмична интензивна 
програма, подпомагаща младите хора в неравностойно положение да развият меки умения, 
ключови компетентности и граждански знания, като същевременно ги овластява и мотивира за 
гражданска ангажираност и участие в обществото. Понастоящем програмата за обучение е в 
тестова фаза. Всеки партньор е тествал всеки модул с 30 младежи в неравностойно положение 
(общо 120 младежи са участвали). Събрана е обратна връзка от тях, за да се оцени 
практическото и образователното използване на одобрените подходи.  
 
По време на предстоящата партньорска среща на 10 юни 2022 г. в Загреб, Хърватия, ще бъдат 
обсъдени резултатите от оценката на Програмата за обучение от 4-те партньорски държави и 
при необходимост ще бъдат внесени изменения. След това окончателната версия на 
Програмата за обучение ще бъде преведена на 5 езика, за да се улесни нейното използване и 
пренасяне в различни европейски региони и държави, където младежките работници и 
заинтересованите страни биха могли да я прилагат в ежедневната си практика. 
 
Благодарим ви предварително и очакваме с нетърпение бъдещото сътрудничество. 
 
С уважение, 
 
 
Маргарита Калейнска, 
Председател на Сдружение ГЛОУ 

http://www.bgglow.com/
mailto:office@bgglow.com
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Велико Търново, 15 юни 2022 г 
 
Тема: Прессъобщение 
 
Сдружение ГЛОУ с подкрепата на своите партньори, изпълнява международен проект 
Младежка сила (Youth Power), проект №: 2020-3-ES02-KA205-016252 финансиран по програма 
Еразъм+, който има за цел да приложи разбираем подход, предоставящ възможности за 
работа в мрежа, практични и трансверсални умения и обмен на методологии за овластяване на 
младите хора в неравностойно положение, подпомагане и улесняване на включването им в 
обществата в Европейския съюз. 
 
Заключителната партньорска среща се проведе на 10 юни 2022 г. в Загреб, Хърватия. 
Представители на партньорските организации от България, Хърватия, Германия и Испания се 
срещнаха лице в лице, за да обсъдят напредъка на проекта и да направят преглед на всички 
задачи и предстоящи дейности.  
 
Бяха определени датите за провеждане на мултиплициращите събития във всяка страна, както 
следва: 
 
Хърватия, 17 юни 2022 г. 
Испания, 18 юни 2022 г. 
Германия, 09 юли 2022 г. 
България, 22 юли 2022 г. 
 
Партньорските организации са на финалния етап от създаването на мрежа за трансгранично 
сътрудничество, която ще съдържа списък с поне 10 институции, имащи отношение към 
младежта, за всяка държава.  
 
Програмата за обучение, която предлага 2-седмична интензивна програма, подпомагаща 
младежите в неравностойно положение да развият меки умения, ключови компетентности, 
граждански знания, като същевременно ги овластява и мотивира за гражданска ангажираност 
и участие в обществения живот, ще бъде публикувана на уебсайта на проекта до края на юли.  
 
Благодарим Ви предварително и очакваме бъдещото ни сътрудничество. 
 
С уважение, 
 
Маргарита Калейнска, 
Председател на Сдружение ГЛОУ 

http://www.bgglow.com/
mailto:office@bgglow.com
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