
 

 

 

 
Еразъм+ проект „25 културни преживявания до възраст 

25 години“ 
 
Проект „25 до 25“ цели да подкрепи и насърчи младите хора на възраст от 15 до 21 
години да повишат участието си в културни дейности и преживявания. 
 
Проектът е финансиран по програма Erasmus+, по покана по ключово действие 2 
Младеж. „25 до 25“ стартира на 30 септември 2020г. и ще има обща продължителност 
30 месеца – до март 2023.  
 
Консорциумът включва 7 партньорски страни от 6 държави: 

● Aspire-igen Group, Великобритания  
● CESIE, Италия 
● Dramblys, Испания 
● ФРКБПГО още известна като CuBuFoundation, България  
● Hellenic Youth Participation, Гърция 
● ITML, Гърция 
● Youth Bridges Budapest, Унгария 

 
Цели на проекта: 

1. Подобряване на достъпността до съществуващо културно наследство 
2. Повишаване включването на младежи в изолация в инициативи, свързани с 

културно наследство 
3. Вграждане на посланието „25 до 25“ сред младежи и младежки работници 

 
Проектът ще създаде матрица от европейски културни дейности за млади хора, за да 
им помогне да постигнат целта да учат и да развиват своите умения и знания 
посредством 25 смислени културни преживявания до достигане на възраст 25 години. 
Той също ще разработи културна обучителна програма, в рамките на която всеки ще 
може да създаде свой собствен културен обучителен модул за града, в който живее. 
 
Транснационалният характер на „25 до 25“ ще бъде подкрепен чрез елемента взаимно 
обучение и взаимен обмен благодарение на платформата 25 до 25. Това ще позволи на 
участниците да разберат различните културни елементи и проявления, 
демонстрирани в целия Европейски съюз, посредством знания за разнообразното 
европейско културно наследство.  
 
Целеви групи: 
Младежи на възраст между 15 и 21 години 
Уязвими младежи, безработни младежи, извън образование и мигранти 



 

 

 
Заинтересовани страни:  
Младежки работници 
Младежки организации 
 
Резултати по проекта: 

1. Ръководство с най-добри практики в сферата на включването в културни 
дейности 

2. Матрица с културни дейности в цяла Европа 
3. Ръководство 25 до 25 за младежи 
4. Рамка за учебна програма с културни обекти 
5. 6 обучителни програми от всеки партньорски регион: 

1) Брадфорд, Великобритания 
2) Албацете, Испания 
3) Атина, Гърция 
4) Будапеща, Унгария 
5) София, България 
6) Палермо, Италия 

6. Дигиталната платформа 25 до 25, която ще съдържа: 
o Хранилище за създадени от потребителя учебни програми за младежки 

работници 
o 25 до 25 портфолио с умения за младежи 

 
[РОЛЯТА НА CUBUFOUNDATION В ПРОЕКТА] 
 
CuBuFoundation ще отговаря за подпомагане на консорциума за постигане на 
заложените индикатори за качество, но освен това ще бъде ангажирана с всички 
дейности по проекта. Ще отговаряме за контакти с възможно най-широка база от 
заинтересовани страни в България, за да гарантираме, че проектът ще достигне до 
възможно най-широк кръг потенциални бенефициенти.  
 
[ПОЛЗИ ЗА МЕСТНАТА И РЕГИОНАЛНА МРЕЖА] 
 
Концепцията на проекта е разработена като продължение на инициатива, издигната в 
Брадфорд, Великобритания от организация LCEP и цели да надгради тази местна идея 
на едно транснационално ниво, обхващайки заинтересовани страни от възможно най-
много региони.  
 
Проектът е тясно обвързан със стратегията за младежта (2010-2020) в България, 
където е заложено, че е необходимо да се разшири мрежата и да се развие капацитета 
на доставчиците на услуги за развитие на младите хора, включително чрез участието 
им в културни дейност. В същата стратегия, оперативни цели (2.2.4 и 7.2.1) са 
насочени изрично към развитие на културното изразяване на младите хора и 
гражданското им участие.  



 

 

 
[ПО КАКЪВ НАЧИН МОЖЕТЕ ДА УЧАСТВАТЕ В ПРОЕКТА] 
 
Част от философията на нашия проект е създаването в сътрудничество, което 
означава, че ще се стремим да включим възможно най-широк кръг заинтересовани 
страни и ще приветстваме вашия интерес, идеи и принос към всички аспекти на 
проекта. 
 
Официалните фази на проекта, към които ви приканваме да се включите с вашия принос, 
са: 
 
Подготвителна фаза: Проучване на добри практики с цел включването им в 
ръководство с най-добри практики за културно ангажиране 
 
Пилотна фаза 1: април, май и юни 2021 – тогава проектът ще представи 
изработеното ръководство с най-добри практики за културно ангажиране пред 
младежки работници и младежки организации. 
 
Пилотна фаза 2: от януари до април 2022 – проектът ще тества матрицата с 
културни дейности, свързаното с нея ръковдство ‘25 до 25’ за младежи и 
първоначалната версия на Рамка за учебна програма с културни обекти, насочена както 
към младежи, така и към младежки работници и организации. 
 
Пилотна фаза 3: септември до декември 2022 – консорциумът ще тества 6-те 
обучителни програми от всеки партньорски регион и дигиталната платформа 25 до 25, 
включително хранилището за учебни програми и портфолио с умения за младежи сред 
включените млади хора и младежките работници и организации. 
 
Ако се интересувате да научите повече за проекта и неговите резултати, както и да 
вземете участие, моля свържете се с нас. 
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