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УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
ГРЮНДВИГ

Цели и описание на
дейността

Тази дейност подкрепя двустранни партньорства и обмен на възрастни доброволци между
местни организации, намиращи се в две страни участнички в програма „Учене през целия
живот“.
Програма „Учене през целия живот“ се стреми да предлага разнообразни видове
образователни възможности на хора от всякакви възрасти, за да улесни формалното,
неформалното или самостоятелното обучение. Доброволческата работа все повече се отчита
като изключително ценно самостоятелно учене за хора от всякакви възрасти. Конкретно, тя
е призната за начин да се предлагат нови възможности за учене на възрастните граждани
на Европа, като популяризира процеса на активност в късната възраст и подчертава
приноса на възрастните хора към нашите общества. Възрастните граждани действително са
богат източник на мъдрост и опит, от който нашето общество трябва да се възползва
значително повече, отколкото в миналото. По тази причина, тази Дейност предлага нова
форма на мобилност на възрастните европейски граждани и ще им позволи да се учат, да
споделят познания и опит в европейска страна, различна от тяхната собствена.
Терминът „доброволческа работа” се отнася до всичките форми на доброволчески дейности,
независимо дали формални или неформални. Извършва се по свободната воля, избор и
мотивация на дадено лице и не включва съображения за финансова изгода. Тя е от полза за
отделния доброволец, за общностите и обществото като цяло. Също така е средство, чрез
което хора и сдружения могат да третират човешки, обществени или екологични
потребности и грижи, и често се извършва с помощта на нестопанска организация или като
инициатива на дадена общност. По този начин, доброволческите дейности добавят стойност
за обществото, но не заместват професионалните, платени служители.
Тази форма на мобилност подкрепя и сътрудничество между организациите, които ще
изпращат и приемат доброволци. Тя позволява на нови организации да се присъединят към
програма „Грюндвиг”, да обогатят тяхната работа чрез обмен на добри практики и да
създадат устойчиво европейско сътрудничество между тях.

МОБИЛНОСТ
Проекти за възрастни доброволци по „Грюндвиг“

Тази дейност преследва следните взаимосвързани, с еднаква тежест, цели:
1. Да се даде възможност на възрастни граждани да работят като доброволци в друга
европейска страна по всякакви нестопански дейности, като форма на самостоятелна (и
взаимна) обучителна дейност (учене/споделяне на познания).
2. Да създаде трайно сътрудничество между изпращащата и приемащата организации около
конкретна тема или целева група, което се постига благодарение на обмена на доброволци.
Очаквани резултати
• За доброволците:
1) повишаване на личните, езиковите, социалните и междукултурните умения,
2) принос към развитието и изпълняването на нестопански дейности, а освен това и принос
към ЕС като активни граждани,
3) придобиване / развиване / предаване на умения, свързани с конкретни задачи
(резултатите от развитието на образованието и компетенциите по време на периода на
мобилността на доброволците се признава по съответен начин от участващите организации,
т.е. валидиране на самостоятелното образование);
• За изпращащата и приемащата организации и местните общности, в които доброволците
ще прекарат периода на мобилността си в чужбина:
1) обмен и взаимно придобиване на опит, познания и добри практики,
2) развитие на европейската съвместна работа по конкретна тема,
3) засилена Европейска перспектива.
Двустранно и взаимно сътрудничество:
Проектите трябва да включват две организации, т.е. по една от всяка държава участничка в
програма „Учене през целия живот“, страна в конкретния проект. Една от тях следва да е от
държава-членка на ЕС. От всяка организация се очаква да изпрати 2-6 доброволци и да
приеме 2-6 доброволци по време периода, за който се отпускат безвъзмездните средства.
Абсолютният минимум е 2-ма доброволци. Организациите могат да приемат/изпращат
повече от 6-ма доброволци, но това не се отразява в увеличаване на финансирането по
„Грюндвиг“. Доброволците могат да са в група или поотделно. Ако след приключване на
двугодишния период на финансиране бъдат отпуснати безвъзмездни средства за
продължаване на обмена по проекта, отделните доброволци следва да бъдат различни лица
(всяко частно лице може да участва като доброволец само веднъж в рамките на три години).
Изпращането и приемането им може да се провеждат едновременно, като това не е
задължително.
Профил на доброволците:
Дейността е открита за всички възрастни граждани на 50 и повече години, отговарящи на
условията, определени в Специфичните критерии за допустимост по-долу. Особен акцент се
поставя върху насърчаване участието на доброволци от групи в неравностойно социално
положение и от етническите малцинства, като по този начин се подкрепя тяхното
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интегриране в Европа и борбата с расизма и ксенофобията. Насърчава се също и
равностойно участие на половете.
Очаква се в повечето случаи участниците да бъдат опитни доброволци, което ще засили
резултатите от обмена на опит между изпращащата и приемащата организации. Това обаче
не е задължително, доброволците могат също така може да са хора, които за първи път
проявяват желание за доброволческа работа.
Профили на изпращащата и приемащата организации и на доброволческата дейност:
Всяка организация може да изпраща и приема доброволци при условие, че може да докаже
способността си да извършва това по ефективен начин. Трябва обаче да се отбележи, че:
- дейностите, в които ще участват доброволците, следва да бъдат с нестопански характер и
да предоставят на доброволците действителни възможности за учене – независимо дали
формално, неформално или (най-често) самостоятелно. Доброволците следва не само да
наблюдават, но и да участват активно в партньорските дейности;
- от изпращащата и приемащата организации, които са партньори по проекта, се очаква да
изградят трайно сътрудничество по конкретна тема/дейност/целева група чрез обмена на
доброволци. По тази причина, те трябва да имат сходни или допълващи се профили. Поради
същата причина, доброволците трябва да бъдат изпращани и посрещани от организации,
които са партньори по проекта.
Продължителност на дейността:
Доброволческата дейност в другата държава се провежда в рамките на един плътен срок от
3-8 седмици (т.е. най-малко 21 дни, които могат да включват пътуване), без това да
включва необходимите етапи на подготовка и отчитане. Абсолютният минимум е 3 седмици.
Продължителността на доброволческата дейност може да надвиши 8 седмици, но това не се
отразява в увеличаване на финансирането по „Грюндвиг“. И самите доброволчески
дейности, и подготовката, и отчитането трябва ясно да са описани в кандидатурата.
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документални източници за организациите партньори по
проекти и за доброволците са на разположение на сайта на Националната агенция и на
сайта на програма „Учене през целия живот“/„Грюндвиг“ - ec.europa.eu.
Кой може да
• Всички възрастни граждани на 50 и повече години, отговарящи на условията,
участва
определени в Специфичните критерии за допустимост по-долу. Вж. също „Профил на
доброволците“ по-горе.
• Всяко юридическо лице може да бъде изпращаща и приемаща организация, при
условие, че възлага задачи от нестопански характер на доброволците и поставя обмена
на доброволци в рамката на процеса на европейското сътрудничество.
Кой може да
• изпращаща и приемаща организации: всяка организация, която е юридическо лице,
кандидатства
като доброволческите дейности са с нестопански характер.
• доброволци: възрастни граждани на 50 и повече години, независимо дали вече
участват в образованието за възрастни, могат да кандидатстват за доброволци пред
организациите, участващи в проекти за доброволческа работа на възрастни хора,
отговарящи на условията, определени в специфичните критерии за допустимост подолу.
ПРИОРИТЕТИ
Моля, проверете при съответната национална агенция дали не се прилагат национални
приоритети. За проектите за доброволческа работа на възрастни хора няма европейски
приоритети.
КАК СЕ
Децентрализирана дейност. Кандидатурите трябва да бъдат изпратени на съответната
национална агенция в страната на кандидата
КАНДИДАТСТВА
За повече информация, моля, направете справка със сайта на съответната агенция.
За повече информация, моля, направете справка със сайта на съответната агенция.
Процедура за
NA1
подбор:

Краен срок (крайни
срокове) за
кандидатстване:

30 март 2012 г.

Продължителност
Минимална
2 години
продължителност:
Максимална
2 години
продължителност:
Забележка относно
Доброволчески дейности: 3-8 седмици. Всички дейности трябва да се осъществят от
продължителността: 1.8.2012 г. до 31.7.2014 г.
ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ
Моля, направете справка с част I от настоящото ръководство, глава 4 „Финансови разпоредби“ за повече
информация.
Таблица (таблици)
Таблица 1а и таблица 3б
за приложимите
безвъзмездни
средства:
Максимален размер
на безвъзмездните
средства в евро:
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Забележка относно
финансирането:

Финансирането за проектите за възрастни доброволци се предоставя под формата на
еднократни безвъзмездни средства за всяка от двете организации, участващи в проекта.
Размерът на безвъзмездните средства се основава на предварително определени,
фиксирани суми, които зависят от броя на доброволците, които кандидатстващата
организация предвижда да изпрати и приеме, от продължителността на периодите на
мобилност, и участващите страни. Цели да помогне за покриването на пътните и дневните
разходи на доброволците, както и на разходите, поети от организациите, участващи в
проекта.
„Другите разходи“, свързани с отделните доброволци, участващи в проектите, са обхванати
в Раздел 4.Г от ръководството, част I.
Моля, попитайте НА относно специални правила за допълнително финансиране в случай на
хора със специални потребности.
ПРОЦЕДУРИ ПО ОЦЕНКА И ПОДБОР
Моля, направете справка с част I от настоящото ръководство, глава „КАКЪВ Е ЖИЗНЕНИЯТ ЦИКЪЛ НА ЕДИН ПРОЕКТ”
за допълнителна информация относно процедурите по оценка и подбор
Критерии за допустимост
Общи правила за допустимост:
Общите критерии за допустимост за кандидатури по програма „Учене приз целия живот“ са посочени в част I от
настоящото ръководство, глава 3.
Участващи страни: Моля, направете справка с част I от настоящото ръководство, раздел „Кои страни участват в
програмата“.
Специфични
Кандидатурите задължително се представят от институции, които са юридически лица.
Партньорството по проекта следва да се състои от 2 организации, по една от всяка държава
правила за
участничка в програма „Учене през целия живот“, страна в конкретния проект, като поне
допустимост:
една от тях трябва да е държава-членка на ЕС.
Частните лица, участващи в проект като доброволци, следва да бъдат на 50-годишна или
по-голяма възраст при стартирането на техния доброволчески период и да бъдат или:
- гражданин на страна, участваща в програма „Учене през целия живот“;
- гражданин на друга страна, записан за редовно обучение в училища, в институция за
висше образование или професионално образование, или в организация за обучение на
възрастни лица от страни участнички, работещ или живеещ в страна-участничка, в
съответствие с условията, определени от страните-участнички, като се има предвид
естеството на програмата (посетете интернет страницата на съответната национална
агенция).
Моля, проверете при съответната национална агенция, пред която кандидатствате, дали има
допълнителни изисквания на национално ниво.

Минимален брой
държави:
Минимален брой
партньори:
Забележка относно
участниците:
Критерии за
отпускане на
подкрепа

2
2
Вж. по-горе
1. Качество на проекта:
Кандидатурата ясно представя участващите (изпращащата и приемащата) организации,
доброволци или указания за подбор на доброволците, доброволческите дейности и тяхната
образователна стойност. Координацията между партньорите включва дейности и планове,
надхвърлящи обмена на доброволци. Ще бъдат включени доброволци с неравностоен
произход.
2. Качество на партньорството по проекта:
Участващите организации са подходящи спрямо темата, по която ще работи проектът. Има
удачен баланс между партньорите по отношение на тяхното участие в планираните
дейности. Планирани са подходящи мерки за осигуряване ефективна комуникация и
сътрудничество, както и за устойчивостта на сътрудничеството, където е възможно.
3. Въздействие и европейска добавена стойност:
Ползите и необходимостта от европейското сътрудничество върху участващите организации
и доброволци са ясно определени, методологията за оценка на въздействието и ползите е
ясна. Проектът е интегриран в дейностите на участващите институции/организации.
Кандидатурата показва, че участващите организации ще работят в тясно сътрудничество и
ще постигнат резултати, които не са постижими на чисто национално ниво.
4. Качество на работната програма:
Работната програма е подходяща за постигане на целите на проекта за доброволческа
работа на възрастни хора. Задачите са ясно определени и разпределени между партньорите
по такъв начин, че да бъдат постигнати желаните резултати в рамките на предвидения
график. И двамата партньори вземат активно участие.
5. Разпространяване и използване на резултатите:
Дейностите, планирани по отношение разпространяване и използване на резултатите, са
уместни и ясно определени. Те обхващат участващите организации и доброволци, както и
по-широката общественост, ако е възможно.
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ПРОЦЕДУРИ ПО ДОГОВОРИРАНЕ
Условна дата за изпращане на информация за резултатите от процеса на подбор
Условна дата за изпращане на договор на бенефициерите
Условна дата за началото на дейността
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Юни
Юни
Август

