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Проектът Младежки посланици на неформалното образование (YAMNFL) има за цел да 
насърчи участието в дейности по неформално образование и да покаже силата на валидиране 
и признаване на компетенции, придобити извън официалната образователна среда чрез 
иновативна методология. 
Проектът взима предвид това, което е направено досега в тази област, проучва най-добрите 
практики и успешни истории и се подготвя да спомогне за засилването значението и 
признанието на неформалното образование.
Този каталог събира вдъхновяващи истории на млади хора, които благодарение на 
неформалното образование са изградили личен или професионален път, 
идентифицирайки пътя си до там и как са успели да го направят важен за бъдещето си. 
Всяка партньорска организация от 11 държави събра най -малко 5 истории, водещи до този 
„Каталог“, който ще бъде един от инструментите, използвани от младежките посланици за 
насърчаване на неформалното образование.

Специални благодарности на повече от 50 млади „посланици на неформалното 
образование“, които споделиха своите вдъхновяващи истории с всички нас. 
Благодарим на всички партньори по проекта: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo 
mesto (Novo mesto / Словения); Сдружение „Бъдещето сега“ (София / България); Косовски 
център за дипломация (Прищина / Косово*); Обединени балкански общества (Солун / 
Гърция); Общество Младеж 4 (Тирана / Албания); Център за междукултурен диалог 
(Куманово / Северна Македония); Асоциация за демократичен просперитет-ZID (ADP-ZID) 
(Подгорица / Черна гора); НПО IUVENTA (Шабац / Сърбия); Turk Girisim ve Is Dunyasi 
Konfederasyonu (Истанбул / Турция); TDM 2000 (Каляри / Италия).

Проектът се подкрепя от: Еразъм+ (KA2 - Сътрудничество за иновации и обмен на добри 
практики - Изграждане на капацитет в областта на младежта) и Институт за развитие на 
младите KULT.

Каталогът е публикуван от Агенция за местна демокрация в Мостар (LDA Mostar). 



Казвам се Адриана Никитович (25) и 
съм от от Белград, Сърбия. Уча 
международни отношения във  
Факултета по политически науки и 
съм записана в проекта „Млади 
европейски посланици“, където съм 
млад европейски аташе за Западните 
Балкани. Възпитателната и 
образователна система в моята 
страна винаги е искала да следвам 
пътя на послушание, задух и 
безкритично мислене. Затова поисках 
да променя този свят с действията си 
и по -късно в живота намерих начин 
да го направя.

Ще ви кажа тайната за моя инструмент за него, но трябва да обещаете да го използвате 
сами. Това е неформално образование (НФО)! Според мен НФО има същото значение 
като формалното и само синтезът на тези две прави човек завършен. НФО ми помогна 
да изляза от зоната си на комфорт и да избягам от познатата среда и ежедневието. За 
мен това означава да бъда по-уверена, да развивам нови умения, да подобрявам 
английския и да научавам нови езици, да постигам цели и да развивам пълен потенциал.



То насърчава творчеството, разширява 
талантите, повишава осведомеността за нуждите 
на другите хора и учи много за различията и 
приликите, които движат тази планета. Чрез този 
процес аз опознавам и разбирам себе си по-добре, 
но това, което е по-важно, и другите. Това, което 
прави НФО безценно, е, че това е форма на знания 
и опит и че не можете да спечелите, като отидете 
в туристическа агенция и платите за нея или 
като отидете в библиотеката и я научите от 
книгите. 

Чрез НФО вие създавате своето пътуване и пишете 
своя собствена книга. Надявам се, че моето 
пътуване ще се превърне в наше пътуване и моят 
таен инструмент ще ви помогне да попълните 
страници от вашата книга. 

Adrijana



Александра Михайловска е професионална актриса, която в 
момента работи в Народния театър Куманово. Въпреки 
театралната си кариера, тя работи по координиране, управление 
и улесняване на младежки проекти от 2007 г. като част от 
различни организации и мрежи. Като обучител и фасилитатор тя 
работи върху популяризирането на театралните техники като 
инструменти за социална промяна. 
В момента завършва специализацията си в областта на 
психодрамовата психотерапия. През 2017 г. тя е съосновател на 
Центъра за личностно и творческо развитие, Percipio, където в 
момента води театрални работилници за личностно и творческо 
развитие на младежи и деца. 



Първият й опит с неформални дейности идва заедно с първата година в гимназията. Тя става част от Младежката 
мрежа на Blue Sky и един от лидерите на местен клуб, създаден и координиран от Британския съвет. На 
следващата година тя става един от местните фасилитатори на Центъра за неформално образование Триаголник, 
Куманово, след като завършва дългосрочното им обучение за младежки работници.

Тя се присъединява към CID през 2008 г. Малко след това тя е част от организационния екип на младежки обмен, 
подкрепен от Youth in Action. От 2010 до 2013 г. тя работи по EVS проекти. В периода 2015 -2017 г. е координатор 
на младежкия център MultiKulti за местните му дейности, подкрепяни от проектите ,, MultiKulti Cube ”, ,, MultiKulti 
Social Youth Service” и “MOTIV8”, финансирани от ПРООН. Тя все още е част от семейството на CID като външен 
експерт по междукултурен диалог и участие на младите хора чрез изкуство.

Може ясно да се каже, че официалното й образование винаги е било последвано от нейните неформални 
дейности. Александра вярва, че всичко, което е работила чрез проекти, е отворило нейната гледна точка, 
насърчило я е да поема рискове, да се радва на разнообразие във всеки смисъл и винаги да е наясно относно 
различни гледни точки и различни светове. Това повлиява и на кариерата й като актриса, защото тя е насърчена 
да изследва театъра извън официалната обстановка и да научи за всички различни начини, по които може да 
бъде направен и използван. Работата й на сцената се комбинира с нейната работа с групи и това я води до 
психодрама психотерапия, област, която в момента проучва и може би би била невъзможна посока, ако не беше 
имала предишен опит в ръководенето и фасилитирането на групи.

Тя насърчава всеки млад човек да използва възможностите на неформалното образование, да се записва в местни 
и международни дейности, следвайки лични интереси, да изследва и пътува, да се среща с хора и да обменя 
всичко: култури, идеи и вътрешни светове. 
Неформалното обучение подкрепя и оценява участниците, като им дава свободата на избор: избирате да бъдете 
активни, избирате да споделите или да отстъпите, избирате да прекъснете една граница и да поставите другите 
според личните нужди, а не според нуждите на а предварително създадена система. 

Aleksandra



Казвам се Ана Барбара Ковачевич и въпреки че съм завършила педагогика и имам магистърска степен по 
образователни политики, от години работя като детегледачка. Първата ми среща с неформалното образование се 
случи, когато бях на 16 години. Кандидатствах да отида на международен лагер във Франция с други участници 
от Сърбия, Германия и Франция. Работихме върху подреждането и отглеждането на занемарена гора и 
прекарвахме свободното си време в изучаване на основите на трите езика чрез езикови игри. Имахме 
междукултурна вечер след 20 дни лагер и тогава разбрах, че това няма да е последният ми опит от този тип. 



Следващият лагер беше в Германия и участниците бяха от много страни по света (Виетнам, 
Япония, Испания, Италия, Франция, Германия, Сърбия ...). Бях на 17 години и тогава разбрах, че съм 
влюбена в този вид учене и придобиване на практически опит чрез взаимодействие и забавление.
Следващите две години посветих на програмите „Youth in Action“ в региона (Македония, Босна и 
Херцеговина, Хърватия) и на 20 -годишна възраст за първи път отидох на младежки обмен като 
ръководител на екип. Поканих още 4 участници от Сърбия и работехме по улично изкуство и 
пърформанс. През тези две години научих много повече за писането на проекти и напреднах много 
на английски. Научих се да се справям в непознати ситуации и среда, да се наслаждавам извън 
зоната си на комфорт и да прехвърлям придобитите знания и опит. 
През 2018 г. с моя приятел осъществихме първата си регионална младежка размяна за участници 
от Хърватия, Словения и Сърбия. 
Това е начинание, с което най -много се гордеем. 28 участници за първи път придобиха този тип 
опит и все още развиват придобитите контакти и приятелства. Предадохме им очарованието си от 
ползите от програмата „Еразъм“ и споделихме досегашния си опит. Мотивирахме някои от тях да 
кандидатстват за програмата EVS, а други да напишат свои собствени проекти за младежки 
обмени. 
Като цяло смятам, че е много жалко, че това е темата, за която не се говори достатъчно и че 
не е известна повече сред младите хора. Те искат да научат и разширят познанията си за 
света около тях. Междукултурността е ценно нещо, което този вид програми прави 
възможно.
Бих искала да споделя ентусиазма и вълнението си, което изпитвам при самата мисъл да 
отида на следващия международен обмен с възможно най-много млади хора. 
Между другото, аз съм доброволец в много организации през последните десет години и там 
съм придобилa много повече практически умения, отколкото просто теории от универси-
тетската литература (меки умения). Опознах себе си, разширих кръгозора си, 
укрепих самочувствието си и се влюбих в света по съвсем различен начин. 

 Ana Barbara



Аз съм Анна, на 21 години, от София, България и в 
момента съм в последната си година от бакалавърска 
степен по бизнес психология и човешки ресурси. В 
свободното си време съм инструктор по Zumba, 
подготвям нови песни и хореографии за първия си 
клас. Миналата година през септември участвах в 
проекта GUIDE, финансиран от програма „Еразъм+“, 
който беше за очертаване на успешни стратегии срещу 
насилието, основано на пола. Това беше вторият ми 
опит с неформално образование - първото ми беше в 
гимназиалните години, когато отидох в Барселона, 
Испания за цял месец, за да науча различни 
маркетингови умения в международна среда. Реших да 
участвам в тези два проекта, за да науча нещо ново за 
себе си, да науча повече истории за други хора, да 
разработя нови умения и да практикувам английския 
си.
И двата пъти времето минаваше толкова бързо, че бях 
тъжна и не бях готова да напусна мястото и хората, 
когато трябваше. Исках да прекарвам повече време с 
тях, да изследвам по-красиви места и да науча още 
повече нови неща. И двата проекта ми дадоха много - 
създадох нови приятели, научих нови умения и 
придобих нови знания, чувствам се по-сигурно и 
комфортно в ситуации, в които трябва да говоря на 
английски и имам повече увереност, когато се 
изразявам пред хората. 



Неформалното образование е много ценно днес. 
Полезно е да научите нови неща, но също така ви 
помага да намерите други хора със сходни интереси и 
идеи. Възможността да се свържете с нови хора, да 
споделите вашите истории с тях и да чуете техните, 
да обменяте идеи как да подобрите различните 
ситуации, да създадете нови приятелства, да научите 
нещо ново за себе си - всичко това и повече стои зад 
неформалното образование. Ако все още се чудите 
дали да опитате или не - бих ви предложила да го 
направите, защото това наистина е вдъхновяващо и е 
добра първа стъпка в саморазвитието.

ANNA



Казвам се Блажен Малески, аз съм изследовател в REACTOR - Research in 
action, независим мозъчен тръст с нестопанска цел, базиран в Скопие, 
Северна Македония, и правя това през последните 8 години. Изследвам 
свързани въпроси като безработицата, социалния капитал на младите 
хора и гражданското участие на младите хора като цяло. От 2017 до 
2019 г. бях президент на Националния младежки съвет на Македония.

Моето участие в дейностите на НФО започна през 2015 г., когато 
направих EVS в Postdam, Германия, в организацията Mostar 
Friedensprojekt. Организацията се занимаваше с млади хора - бежанци, 
които ще се опитат да се интегрират по-добре в обществото. Част от 
задачите ми беше да организирам дейности по „Еразъм+“, за да ги 
включа във възможностите, които Европа има за младите хора.

Преди да завърша обучението си в университета, избрах да игнорирам 
няколко години от официалното си образование и се опитах да бъда 
по-активен в НФО, да науча повече от хора и организации, които 
изпълняват подобни дейности, да се срещна с други различни хора и да 
видя какво правят младите хора, да обменя опит, когато става въпрос 
за проблемите, с които се сблъскват младите хора в цяла Европа, и 
какво се прави в тези страни.



Мисля, че освен знанието, бих 
подчертал най-много важността на 
връзките и хората, особено когато 
бях в Потсдам. 
Това по някакъв начин ме накара да 
израсна като личност по отношение 
на разбирането как работят 
различните общества. 

Мисля, че НФО ми помогна много 
при избора на кариера, нещата, 
които правя сега и това, което искам 
да правя в бъдеще. Даде ми идеи, 
даде ми ясна визия какво мога да 
направя, даде ми връзка да говоря с 
определени хора и всъщност да 
изпълнявам определени дейности, 
така че това преживяване беше 
много важно за мен като човек като 
цяло, не само за кариерата ми, 
защото ми помогна да се развия.
Тъй като работя в сектора на НПО, 
напредъкът на НФО се признава в 
този сектор и е много важен за 
изграждането на опита на хората в 
гражданското общество, но не 
мисля, че учителите разбират 
положителността на НФО или 
необходимостта младите хора да 
участват в такива дейности.

На млад човек, който никога не е 
бил част от организация, няма 
възможност да пътува, да живее сам, 
да научава нови неща извън 
формалния аспект на 
образованието, бих предложил да 
участва във всичко, което им 
попадне под ръка, независимо дали 
това е младежки обмен, 
тренировъчен курс или EVS. 
Възползвайте се от всяка 
възможност, тъй като всички те са 
допълнително преживяване, което 
получавате, имат добавена стойност 
за вас и са чудесен шанс за растеж на 
млад човек.
Това, което бих казал на младите 
хора, е да излязат, да се срещнат с 
хора, да обсъдят и да имат открита 
дискусия за нещата, които се 
случват в Европа или дори по света, 
защото това е единственият начин, 
по който можете да разберете как 
други хора се чувстват, как мислят 
други хора, как другите хора 
възприемат света, когато става 
въпрос за всяка тема в света. 

Blazhen



Казвам се Блеон и може би започвам тази история не по правилния начин, но трябва да 
подчертая, че откакто си спомням да ходя на училище, всичките ми приятели и аз бяхме 
учени от правилата. Учиха ни и все още ни учат математика, физика, химия, история, 
езици и т.н., които са или таланти, или бъдещи професии, предмети, които карат някои 
от учениците да се чувстват превъзхождащи, а другите по-нисши; предмети, които не се 
разбират от всички. В училище ни учеха толкова много неща, различни уравнения, 
различни граматики, различни закони и не казвам, че те бяха безполезни, но не ни 
научиха на нещо по-важно като любов, уважение, грижи и помощ. Днес има различни 
дейности на НФО, които помагат на учениците да растат умствено, морално, духовно и 
правилно. 
За моята възраст имам толкова много опит с дейностите на НФО, които ми помогнаха 
много да се развивам като по-добър човек с по-светло бъдеще. Да бъда част от 
неформални дейности ми помогна да имам широк кръг от приятели, по-големи 
познания, независимост от семейството и приятелите, голяма гордост и войнска душа. 
На десетгодишна възраст бях част от филм, в който аз имах главната роля, целият филм 
беше на английски език и ми помогна да имам мечти за бъдещето си, а също и повиши 
доверието ми, защото самият герой беше наистина мощен и обичан от всички. Филмът 
не беше избран за най-добрия поради технически причини, но участието беше важно за 
мен и наистина си заслужаваше. Винаги съм искал да правя нещата така, както аз искам, 
а не както другите искат, разбира се слушах съветите на моето семейство и 
преподаватели, но също така винаги съм искал да изляза от кутията, защото оставането 
вътре не би ме оставило да порасна. Бях част от организация за правата на децата по 
целия свят, трябваше да направим картина, която да опише различията между децата. 
Тъй като едно от многото ми хобита беше, че рисувах, наистина направих страхотна 
картина с чудесно послание за това как децата не се третират еднакво, а вместо това на 
някои места се използват за работа, а на други се третират по начина, по който трябва 
да бъдат , играейки с играчки и се наслаждавайки на единствените си години без 
притеснения. 
P.s Описах картината на английски, защото съдията, който взе решение за моята 
картина, беше англичанин. 



Моите дейности с НФО никога не спряха, по това време посещавах курсове по английски език, 
където се забавлявах толкова много, подобрявах английския си, създавах приятели и 
спомени. По това време научих много неща, които никога не сме обсъждали в училище, всеки 
ден отваряхме нови теми, говорехме за мечтите си, бъдещите си планове и т.н., което 
наистина беше време, което все още ценя. Моите часове по плуване бяха любимото ми 
занимание с НФО, започнах да плувам на 9 -годишна възраст до миналата година, бях част от 
различни състезания в Косово и Албания, плуването ми помогна много по време на пубертета 
и ми помогна много да растa физически, дори и това да е индивидуален спорт, много ми 
помогна да науча техники и стилове от други плувци. 
Дейностите на НФО са наистина полезни в живота, ученето е за човешката съпричастност, 
която сме събирали през годините, човешката любов, която имаме, нерасисткото сърце, 
което имаме, и уважителните действия, които правим. Времето за доброволчество, което 
направих с деца в лятното училище в Дон Боско миналата година, също беше чудесно време, 
помагайки на децата да си сътрудничат с другите, карайки ги да печелят в различни 
състезания, беше време за запомняне. 
Това преживяване ме накара да знам как да се грижа за децата и в момента се грижа за 
бебетата близнаци на сестра ми. По принцип в наши дни ролите са се сменили, една жена 
може буквално да управлява камион, ако може, без срам, или мъж може да гледа дете без 
проблем, ако това е нещо, което обичаш да правиш, трябва да работиш и да действаш. 
Грижата за тях, докато сестра ми е на работа, е най-красивото време и мечтаната работа, 
която човек може да има. От неформални дейности научих, че „приятел в нужда е наистина 
приятел“, затова моят съвет към всички бъдещи тийнейджъри е да работите със страст, 
независимо дали става въпрос за доброволчество или за платена работа, да помагате на 
другите, да се гордеете и да се възползвате от всеки шанс, че ви идва, защото се живее само 
веднъж. 

BLEON



Аз съм Бюшра Акдоган от Ескишехир / Турция и съм на 26 години. Завършила съм катедра „Преподаване на 
английски език“ в Университета Докуз Ейлул през 2016 г. Моята професия е ръководител на проекти.

Всъщност моята история за неформално образование е малко неочаквана. След като завърших преподаване на 
английски език, бях назначена като учител в средно училище в град в източна Турция. След като работих две 
години с формално образование, осъзнах, че не искам да се занимавам повече с тази работа, защото имах 
чувството, че не се усъвършенствам в професията си, а също и в личната си кариера. Затова реших да се откажа. 
Бях безработна и търсех възможности да се тествам в различни, трудни преживявания и открих за Европейската 
доброволческа услуга (EVS) от Еразъм+, за да мога да работя като доброволец в Румъния за работа с деца в 
неравностойно положение в училище. 

В началото за мен като бивш учител беше малко трудно да се адаптирам от формално образование към 
неформално, но след това се научих как да успея да науча ефективно децата чрез неформални дейности. 



В края на моя EVS се научих да пиша Erasmus+ младежки обмени и обучения. Това ми даде възможност да 
подготвя още повече неформални дейности по различни теми за младежи и възрастни, тъй като проектните 
дейности по Еразъм+ е по-добре да се извършват с неформални дейности. Благодарение на моя EVS имах 
възможността да се присъединя към много обмени и обучения, в които успях да науча още много дейности, които 
могат да се прилагат неформално.

Когато завърших проекта си, получих предложение за работа от асоциацията, за която бях доброволец, за да 
работя с тях като ръководител на проекти! Сега работя в организация в Решита, Румъния.

Искам да спомена това пътуване, за да покажа на хората, че да 
променим живота си е в наши ръце. Ако не поемаме рискове, нито 
можем да се подобрим, нито обществото, в което живеем. Трябва да 
признаем, че животът е пълен с изненади и неочаквани неща, само 
ако знаете как да направите стъпка. Ето защо бих предложил на 
младежите да бъдат доброволци чрез ESC, да се присъединят към 
младежки обмени и обучения, където всички дейности се извършват 
чрез неформални дейности, да се учат чрез правене и преживяване. 
Защото това е най-добрият начин да научите нещо, и това е най-
голямата възможност, която неформалното образование дава на 
някого.
Бих искала да завърша историята си с цитат от много хубав филм: 
„Животът е като кутия шоколад, никога не знаеш какво ще получиш“! 

Büşra



Здравейте, аз съм Деси, шестнадесетгодишна ученичка от Плевен, България. Имам много хобита, някои 
от които са танци, рисуване, лингвистика, изработка на бижута и много други.
През годините съм участвала в много неформални образователни дейности, на много от които 
продължавам да ходя. Към момента имам танци, допълнителни часове по български и математика и 
езикови и английски курсове. Участвам и в онлайн младежка група. Тренирам балет от около 11 години 
и съм скаут близо 5 години. Ходих на часове по кодиране, математика и немски, когато бях в началното 
и средното училище и започнах да посещавам група по изкуства в 5 клас.
Повечето от тях бяха избрани от родителите ми и одобрени от мен, когато бях малка. По -късно в живота 
обаче реших към кои искам да се придържам и се отказах от останалите. Всеки има своите причини да 
участва. 

Например моите балетни танци и това, че съм скаут, бяха силно повлияни от приятелите и братята ми, а 
някои бяха „задължителни“, като курсовете по английски. Неформалният тип образование ми даде 
много повече от знания за предметите и дейностите, които харесвам.
Поради тях срещнах и създадох връзки с много хора. Някои, като Младежката група и моя скаутски клуб, 
ме научиха на ценни умения за живота и взаимоотношенията и ми повишиха самочувствието. Балетните 
танци ми помогнаха да бъда по-добър съотборник и да запазя спокойствие, когато съм пред публика. 

Неформалното образование не ми помогна много при избора на житейски път. Това обаче ми помогна 
като начинаещ писател, най-вече като ми предостави различни преживявания, подобни на тези, които 
се опитвам да подражавам в книгите си. Освен това понякога ми дават вдъхновение за нови истории и 
книги. Обикновено се стремя да дам всичко от себе си. Независимо от това, повечето от подобренията 
ми са предимно бавни и стабилни, поради което на мен самата ми е трудно да ги разпозная, освен ако не 
се посочат от някой друг. 

Според мен и моя опит, хората трябва да участват в неформални дейности, които ги интересуват, 
независимо дали имат естествена склонност към темата, тъй като повечето успехи обикновено се 
постигат с упорит труд и всеотдайност. Всеки клас или курс има какво да предостави. Възможностите са 
безкрайни! И все пак никой не трябва да се чувства принуден да участва в нещо, което не иска и ако 
чувства, че не може да се справи, по -добре е просто да го напусне. Никой не трябва да бъде добър във 
всичко. 



В заключение: вярвам, че 
неформалното образование е 
също толкова важно, колкото 
училището, ако не и повече. 
Това е така, защото се състои 
от дейности, които оставят 
вечно впечатление и знания 
на децата и тийнейджърите и 
им позволяват да 
експериментират и да се 
срещат с нови хора. 

DESI



Казвам се Диела Вала и в момента уча наука, но се интересувам от различни дейности, които включват изкуство, 
предприемачество, моден дизайн и т.н. Била съм част от различни дейности, тъй като винаги ми е било приятно 
да изследвам повече визии за себе си и моите интереси.
Неформалното образование е чудесна възможност, която трябва да бъде изпитана от всеки ученик не само в 
моята страна, но и по целия свят. Различните преживявания, които ни заобикалят всеки ден и изразени идеи, 
които следват всеки ден, са част от неформалното образование, чиито аспекти са толкова важни, колкото и 
формалното образование. НФО предоставя знания и засяга различни теми, които имат значение в нашето 
ежедневие, като: правата на човека, социализацията, културните теми и т.н. Това също ми помогна да придобия 
знания в области, за които може би никога не бях чувала, и да подобря комуникационните си умения.
Това е огледало, което показва истинската ви личност и подобрява аспекти, за които ви липсва увереност. По 
принцип неформалните дейности са научени уроци или теории, които можете да използвате на практика. Като 
част от огромен проект в Косово, участвах в много дейности, включително: помощ в социалните медии чрез 
популяризиране на нашия клуб, подпомагане при планирането и логистиката на младежка програма за обмен с

младежи във Финландия, чиято тема 
беше „Учене в сферата на услугите и 
младежко предприемачество“, в 
която групата посети организации и 
лица, предприемащи инициативи в 
Косово, и споделиха заедно опит, а 
също и бях част от срещите на 
нашите нови програма Changemaker 
S.K.I.L.L.S., финансирана от 
посолството на САЩ в Косово.
Въпреки че там открих много 
възможности, работих с 
ръководството върху създаването на 
нов клуб, в който темата ще бъде 
„Изкуство и общество“. Докато бях 
част от неформални учебни 
дейности, разширих кръгозора си и 
имам нова, по-ясна визия за себе си. 



Помагала съм в социалните медии, като споделях своите художествени интереси, но винаги съм се опитвала да се 
уча от моите ментори и колективно да създавам нещо красиво за младите, които ни заобикалят. 
Не става въпрос за местата, където сме провеждали нашите срещи, а за хората, с които съм имала възможност да 
се срещна и да споделя моите идеи, за да можем да предложим възможности на младежите в Косово. 
Положителната промяна, която неформалното образование предоставя и щастието, с което съм изпълнена, 
помагайки на общността, в която живея. Няма съмнение, че няма нещо по-красиво от това да виждаш хората да 
имат същите стремежи като твоите, да вярват в теб и промяната, която искаш да дадеш за по -добро бъдеще. За да 
продължа напред, като художник съм участвала в изложби и художествени работилници - местни и 
международни.
Споделям знанията си за рисуване и винаги съм готова да науча нещо ново са две основни причини, поради които 
се съсредоточих върху НФО. 
Най -добрата част от НФО е възможността да бъда в крак с него дори на онлайн платформи. Тази година бях част 
от уебинари и семинари, провеждани от организации като DVOTIO, в които имах възможност да се представя като 
моден илюстратор и да участвам като доброволец в тяхната работа. Достъпността за всички е друга голяма полза, 
която можете да получите от дейности, които НФО предлага. 
Не става дума за това да кажете на хората, че сте участвали в нещо, но става въпрос главно за оспорване на вашите 
способности и поставяне на тези ваши способности в действията от реалния живот. Чувам обикновени хора да се 
оплакват от замърсяването на въздуха или околната среда, покрита с боклук, докато никой от тях не извършва 
доброволческа дейност или не е част от безплатни събития, предлагани от неправителствени организации в 
нашата страна. 
Проекти или дейности като тези обикновено се състоят от активизъм, като движение, с което всеки трябва да 
бъде предизвикан. В един от семинарите, наречен „Ежедневието на младите косовари“, проведен от KETNET, 
видях перспективите на хората, които ме засягаха в отрицателни и положителни страни, но за разлика от това 
събрахме нашите истории най -накрая от светлите страни, които и днес остават запомнени в съзнанието ми и 
винаги ще живеят там. 
Не всяко занимание, в което ще участвате, ще направи голяма промяна в живота ви, но спомените и научените 
уроци ще го направят. Дори Микеланджело на 87 години казва „Все още се уча“, както всичко това. Ако знаехме и 
учехме всичко в училище, животът нямаше да е проблем, за който имате нужда от решение.
Това няма да е път, по който трябва да пътувате, за да можете да намерите своята посока. Поради многото ползи 
от НФО, насърчавам всеки да изпълни пътуването си с нови предизвикателства и да изживее това, което НФО 
предлага всеки ден. 

Diella



Казвам се Диелеза и съм учила 
инженерство в UBT (Университет за 
бизнес и технологии) и съм младши 
разработчик на софтуер в ODK (Open 
Data Kosovo). 
Винаги съм била тази, която искаше 
да научи нови неща от това, което се 
предлага в училище или в 
университета ... И така, това ме 
накара да изляза от тази зона на 
комфорт и да стана част от толкова 
много обучения и курсове, които не 
само ме накараха да науча нови 
неща, но също така ме накараха да 
създам нови приятелства и да 
подобря взаимоотношенията си с 
другите, което ме прави много 
щастлива. 
Виждам неформалното образование 
като „повече опит“ и през повечето 
време опитът дава нови шансове. 
През март 2020 г. бях част от 
обучение, наречено Techstitution, 
реализирано от Open Data Kosovo и
това обучение ми даде шанс да стана най-новият младши разработчик на софтуер в екипа на 
ODK. Но с изключение на онези обучения, които бяха нещо като моето лично обучение, което 
наистина увеличи знанията ми и ми даде най-доброто възможно преживяване, аз също бях 
част от много други обучения и доброволчески дейности, които ме накараха да се чувствам 
удовлетворена от начина, по който другите мислят и живеят и разликите, които съществуват 
между мен и тях. 



Бях част от проекти в различни области, като например при изготвянето на проектни предложения, медиите и 
обществената комуникация, семинар за нелегална миграция, летни училища, различни обучения, семинари и 
конференции с мултикултурно измерение. 
И ако сте любопитни да знаете защо цялото това разнообразие от дей ности: Избрах да бъда част от всички тези 
дей ности, защото все повече и повече всеки път, когато участвах в такива дей ности, развивах 
мултидисциплинарни знания и научих повече за живота - тези две неща, които сега смятам за най -важни! Докато 
формалното образование се фокусира най -вече върху изучаването на знания, където практикуването на умения 
се извършва по-малко, аз виждам неформалното образование като фокусирано повече върху практиката и за мен, 
както и за толкова много други хора, нещата, които практикуваме, отнемат повече време, за да бъдат забравени . 
Всъщност НФО е нещо повече от просто практикуване, тренирате представянето си, сътрудничите си с другите и 
опознавате нови хоризонти, които никога не бихте познали. Понякога дори получавате тази специална връзка с 
други участници и тази специална енергия, която затруднява сбогуването и завръщането у дома! 
Едно нещо, което трябва да подчертая, е, че неформалното образование у нас не е сред приоритетите на нашето 
общество и не ни се дават много възможности, затова отново призовавам всички, които са оптимисти за живота и 
бъдещето, да намерят възможност да се занимават с неформално обучение, както направих аз. Започнах с 
трудности и сега не мога да си представя живота без да съм част от неформални дей ности. Странно е, че някои 
неформални обучения дори ме накараха да видя живота, бъдещето и всичко около мен по различен начин! 
Целият ми опит с НФО подсилва цитат, по кой то аз живея: „Официалното образование е разходка из зоопарка, 
неформалното обучение е разходка през саваната“.  

Diellëza



Аз съм студент по бизнес от 3 курс в Техническия университет в И� ълдъз. Работя като стажант в Corbiz. Също така съм 
член на Aiesec и Peryön. В допълнение към всичко това играя тенис и се опитвам да се разхождам в свободното си 
време. Това ми помага да остана концентрирана и мотивирана. Миналия януари отидох в Украйна с Aiesec, за да 
преподавам английски на деца. Останах в приемно семейство и длъжностната ми характеристика беше да преподавам 
английски на децата на моето семейство. Останах там шест седмици. Всъщност изглежда като кратко време, но от 
първата седмица се чувствах като у дома си. Моето домакинско семейство никога не е чувствало, че не принадлежа 
там. Избрах да отида на този проект с Aiesec поради три причини. Първият от тях беше, че никога досега не съм била в 
чужбина, така че това беше първият ми опит. Втората причина беше излизането от зоната ми на комфорт. Преди този 
проект не се опитвах да се чувствам неудобно. Не направих нищо за бъдещия си живот. Трябваше да изляза от зоната 
си на комфорт възможно най-скоро. 

И последната ми причина беше да стана 
гражданин на света. Виждаме много новини за 
други страни в социалните медии или 
страници с новини. А за някои от нас да станеш 
гражданин на света означава да проявиш 
интерес към световните проблеми и да спориш 
за тези проблеми с приятелите, семейството си. 
Но за мен да стана гражданин на света означава 
да имам приятели от друга страна, от друг 
континент, от далечния край на света ... И да 
мога да споря, когато възникне проблем в 
тяхната страна. Говорене с някой, който е 
роден там и е израснал с тази култура. 
Когато преподавах английски на деца, бях 
съвсем сама там и трябваше сама да планирам и 
контролирам процеса. Това беше твърде 
трудно в началото, но след като започнах да 
преподавам и опознавам децата, всичко стана 
много по-лесно.  Бяхме у дома, когато учехме 
английски, така че децата губеха вниманието 
си толкова лесно.



Като решение на това започнахме да гледаме видеоклипове на 
английска граматика, английски филми с украински субтитри и 
да играем много различни игри с деца. Този процес ме научи как 
да се справям с проблемите, когато съм съвсем сама и да 
продължавам, дори ако е твърде трудно. Целта ми беше много по -
голяма от развиването на лидерски умения. Също така научих как 
да стана гражданин на света. Спечелих си много приятели от 
Южна Корея до Индонезия. Запознах се с различните култури и 
как това нещо с културата повлия на живота на хората, как хората 
могат да бъдат толкова различни, дори ако живеят в една вселена. 
Отидох в чужда държава, в която никога не съм била, съвсем сама.

Никога преди не съм имала преподавателски опит, но отидох там 
да преподавам английски език на език, който децата не могат да 
разбират или говорят. Научих се да управлявам стреса и риска. 
Научих се да контролирам всичко и да продължа, като крия 
чувствата си какво, ако не мога да го направя по перфектен начин. 
Станах по-добра в комуникацията. Говорих с много нови хора в 
чужда среда на чужд език. Научих се да казвам „да“ на всички нови 
възможности. И сега мога да кажа, че се радвам да го направя.
В началото имах чувството, че не вършех нещата както трябва. 
Този опит няма да ме научи толкова много, няма да преподавам 
английски на деца. Но когато продължих, всичко стана по -добре и 
имах чувството, че правя наистина големи неща, за да докосна 
живота на тези деца. 

Моят проект ми помогна да изляза от зоната си на комфорт и да 
се уча чрез практикуване. Като глобален опит в неформалното 
обучение научих, че можем да направим промяна и можем да 
започнем с това да сме грижовен човек, гражданин на света... 
Създаването на грижовно общество е в нашите ръце. Ece



Казвам се Елза, на 22 години, и съм студент трета година във Факултета по електротехника и 
компютърни науки, катедра „Компютърно инженерство“ в Университета в Прищина. Обичам да работя в 
своята област, но също така обичам да опитвам нови неща.
Въпреки че съм студент, винаги съм се стремялa да научавам нови неща по различни начини. Харесвам 
музика, спорт, танци, готвене, дизайн, пътувания, да срещам нови хора и имам толкова много хобита, 
така че винаги съм мислила - защо да не правя нещо, което ми харесва, като например да науча нови 
неща по начин, който включва и моите хобита. Това е, което НФО ми даде като напълно ново 
преживяване в нещата, които харесвам, нова гледна точка към нещата, които научих, и нова гледна 
точка и за мен самата. И съм благодарна за това, защото съм разширила знанията си и съм работила 
върху моите несигурности, за да се измъкна от тази зона на комфорт, като правя нещо, което обичам. 
Излизането от „рафта“ е най -добрият начин да откриете и развиете повече за вас и това, което трябва да 
направите, е да не се страхувате да предизвикате себе си. 
Трудно е да се достигне и да се намерят млади хора, които се интересуват от допълнително образование,

тъй като те вече учат в училища и 
колеж. Те намират своето формално 
обучение за достатъчно и всичко 
останало е много скучно, но с 
неформалното образование всичко се 
променя и става предизвикателно, 
вълнуващо и забавно - нещо, което 
младите хора харесват, да се 
забавляват, да участват активно и да се 
възползват от него. 
Разбира се, формалното образование е 
важно и също е в основата на нашите 
житейски познания, но вярвам, че 
предизвикателствата, пътуването и 
познаването на нови култури, 
познаването на нови хора, творческите 
проекти и всички тези форми на НФО



са тези, които ни помагат да открием повече за това кои сме и в същото време го покажем на света.
От цялата ми работа по участие и доброволчество в младежки дейности (моят опит в обучения с различни групи с 
млади хора, маргинализирани млади хора, учители, доставчици на здравни грижи и други заинтересовани страни 
в социалната област; също и моят трудов опит в национални и международни институции и организации в 
провеждането на изследвания, опит в различни проекти за помирение, миграция, различни обучения и 
конференции с мултикултурно измерение), най-добрият опит беше този по време на пътувания и срещи с нови 
хора и представа за тяхното мислене за неща, които научаваме ежедневно и как ги използват. Да можеш да видиш 
начин на мислене, различен от този, който си свикнал да виждаш, също така да можеш да се учиш от някого и да 
можеш да дадеш на някого възможността да научи нещо от теб, също е най -доброто чувство и най -добрият 
начин да видиш света с различно око. 
Също така, за да дадем друга гледна точка за 
НФО и да го открием повече, за да насърчим 
младежите да се изправят пред тези форми на 
образование, можем да сравним НФО с цветна 
детска вятърна мелница, като тази, която 
играехме, когато бяхме деца. Тъй както 
цветните ветрове на вятърната мелница са 
свързани помежду си и започват да се движат и 
произвеждат звук и енергия благодарение на 
нашия удар, така неформалното образование 
свързва различни млади хора, пълни с енергия 
и свежест на тяхната възраст, които постигат 
големи постижения с подкрепата на треньор/
треньор/учител.
Така че, моят съвет е да излезете, 
предизвикайте себе си, като се свържете с 
другите, за да видите тази цветна дъга. 

ELSA



Казвам се Ева и съм 20-годишна студентка във Факултета по наказателно 
правосъдие и сигурност. Идвам от малък град в Бела крайна, но можете да ме 
намерите по целия свят. Харесвам различни спортове, за предпочитане бойни 
изкуства, а в миналото също бях член на словенския национален отбор по джу 
джицу, играя и тенис. Мога да кажа, че обичам всичко, което е малко по-различно и 
затова обичам да пътувам, да опознавам различни езици, култури, хора и кухни-и 
това са причините да мисля, че неформалното образование (НФО) е важно. 

Разбира се, формалното образование е от решаващо значение и също е основа за 
НФО, но вярвам, че опитът, пътуванията, комуникацията с хора, творческите 
проекти, дискусиите и други форми на НФО са тези, които ни дават възможност да 
спечелим пари от това “училищно” знание, и в същото време да покажем на света 
кои сме всъщност. НФО не просто ни дава различен поглед върху света, 
компетенциите, които придобиваме; но ни дава нещо, за което осъзнаваме, когато 
погледнем назад - спомени, преживявания и социална мрежа. Нещо, което остава 
завинаги и което не можем да спечелим само с теория!

Научих това, като просто опитах различни форми на НФО: Ръководих Студентската организация на Гимназия Ново 
място и там бях отговорното лице за почти 30 проекта, посещавах Живата библиотека, в проекта с Гимназия 
Карловац бях съвместен ръководител-семинар по отбрана и накрая пътувах до Португалия за младежки обмен и до 
Дания, за да присъствам на проекта Up Close. 
Ако ме попитате защо исках да бъда част от всеки един от тези проекти, бих отговорила: Не защото просто искам 
един ред повече в автобиографията си, а защото всеки от тях сега е част от мен и защото целият ми опит, обучение и 
образованието ме доведе до това, което съм днес.
За всички онези от вас, които не знаят дали бихте опитали или се страхувате от нещо, ако отлагате и се съмнявате, 
позволете ми да кажа следното: 
Ако се движите, ще се случат онези прекрасни неща, за които мечтаете; може би дори тези по-малко прекрасни и 
въпреки това те ще се случат, защото вие ще направите ход. Ако останете на място, това само ще се влоши. Ще 
останете на място и нищо няма да се случи.



Ще научите много неща, които ще бъдат важни; когато застанете 
пред стая, пълна със студенти, и няма да се страхувате да говорите; 
когато печете тази най -добра датска торта у дома; когато получите 
коледна картичка от австрийски приятели; когато пишете заявление 
за (студентска) работа и заявявате, че имате сертификата, изискван 
от работодателя; или когато ще говорите на кафе с приятел за 
всички приключения, които са се случили; накратко, когато 
погледнете назад и си кажете „Слава Богу“, тогава ще разберете, че 
всички тези проекти не са били напразни. Те ви дадоха нещо, което 
училищните бележки никога няма да могат да ви дадат. Може да 
звучи малко поетично, но все пак - те ще оставят следа под формата 
на истории, ще ви оставят Живота - онзи ненаписан, който никога 
няма да можете да прочетете в енциклопедия или друга литература, 
но той ще има смисъл, защото ще бъде пълен с невероятни истории, 
спомени, знания и ще бъде написан от най -добрия автор - вие.

Не бих искала да ви казвам кои проекти, обучения са най -
добрите и кои да изберете. Ако намерите (или не) 
подходящо, опитайте. Всичко, което правите, ви дава нещо 
- дори и да е лошо преживяване. И какво от това, ако имате 
лоши преживявания?! Всички ги имаме и по този начин ще 
започнете да оценявате това, което искате и харесвате.
Учила съм и все още уча от неформалното образование, 
защото проектите ми дават инерция. Това съм аз. Реших да 
се уча на всяка крачка и че ще бъда част от всяка стъпка в 
живота си. Форест Гамп каза, че животът е като кутия 
шоколадови бонбони. Никога не знаеш какво ще получиш. 
Подобно е и с проектите, никога не знаеш какво ще ти 
донесат, навлизаш в непознатото и все пак спираш ли да 
опитваш шоколади. Опитахте ли първо и чак тогава да 
кажете „наистина беше добре“?  

EVA



Еразъм+ не е програма, а семейство, което прави света по-добро място 
Животът е приключение 

Когато заминах за първия си проект, бях в един от най-лошите периоди в живота си. В този момент дори не знаех 
какво да очаквам, просто знаех, че всички неща ще си струват, за да бъда по-добър и по-добре.

Никога досега не бях пътувал и абсолютно не можех да се грижа за 
себе си, но почувствах в себе си този корен, който често остава скрит 
или потънал от повърхността на земята, но който расте дълбоко в 
теб и се опитва да каже: „A 'bello hai finito de piangerte adosso? - Хайде, 
човече, когато ще спреш да плачеш за собствените си грешки? Излез 
от кутията и стани това, което си.” 
От първия ден на моята краткосрочна EVS в Хърватия си прекарах 
чудесно! Това е като когато живееш години в кошмар, в който се 
чувстваш затворен, но изведнъж откриваш светлина, която е 
направена от същата субстанция като теб. 
Живеехме в общежитие в предградията на Загреб, столицата. Всяка 
вечер си спомням, че хора от цял свят идват и ме обогатяват с нова 
култура или може би с това, което създава повече стойност и баланс 
в нас самите: разнообразието. За съжаление, това не беше страхотен 
проект на професионално ниво, но в живота не научаваш важните 
неща с лист хартия, научаваш ги като живееш.
 Научих се да се пускам и да живея интензивно всеки ден, 
заобиколен от хора, които ме обичат ... толкова много, че мисля, че 
научих за 2 месеца това, което бях забравил за 20 години. 
Научих се да бъда екологично устойчив и че всеки малък жест е 
важен, за да помогне на нас и на планетата. Също така разбрах, че не 
е нужно да се страхувате да се хвърлите в живота и че както ми каза 
една мъдра жена преди няколко дни stacce* - разправяйте се, не се 
страхувайте. Защото дори и животът да ви удари, днес все още сме 
тук и все още имаме силата да се усмихваме и променяме нещата. *италиански израз



След като се прибрах вкъщи, устоях около месец, след това заминах за младежки обмен, в страна, в която никога 
не съм мислил, че ще отида като Тунис. Това не беше просто културен обмен, това беше Културният обмен. Най-
накрая разбрах каква всъщност е програмата „Еразъм плюс“ (този път проектът беше добре организиран) и най-
накрая успях да се измъкна от несигурността си и да се изложа пред обществеността без страх. Спомням си, че 
вече не бях срамежлив и че продължих да говоря с толкова много хора. „Ти ще говориш по-късно на 
презентацията, че си най-смелият!“ и аз стоях там и бях като „Но за мен ли говориш?“ Не можех да повярвам, че 
има версия на Филипо, която не е срамежлива и неудобна, и бях толкова щастлив, че оттогава не исках да спра да 
пътувам и да се откривам. 
Фридрих Ницше в „Така говори Заратустра“ казва „Духът има три метаморфози, от камила до лъв и от лъв до 
бебе“. При този момент най -накрая успях да се отърва от камилата си; и от кожата ми започна да излиза твърда 
козина с гривата си. 
Така че направих още 6 младежки обмена в Македония, Словакия, Испания и Италия. След като научих много и се 
забавлявах наистина, направих откритие! Голямо откритие, сякаш Архангел Гавриил е слязъл на Земята, за да ми 
съобщи нещо. 
Винаги съм презирал Италия, защото мястото, където съм роден, никога не ми доставяше никакво 
удовлетворение. Но докато пътувах и се срещах с хора от други места в моята страна, най -накрая осъзнах, че няма 
само една Италия и че красотата на моята страна е точно в това: фактът, че тя е толкова различна и разнообразна, 
че те тласка да я откриеш, докато ставаш по-добър човек. 
За 20 години не бях направил нищо друго освен да съжалявам за себе си и да следвам някои абсурдни правила, 
които трябва да ни направят цивилизовани хора, когато в действителност те ни поробваха. Дори не се възползвах 
от възможността да се насладя на факта, че съм италианец и имам късмета да бъда гражданин на такава красива 
страна. Напуснах отново от вкъщи и отидох да живея в Рим за около година. 
По улиците на Рим открих лекотата и спокойствието, които никога не бях успял да намеря в северната част на 
Италия, откъдето съм. 
Най-накрая се почувствах част от моята страна, но не само ... нека не позволяваме границите да ни определят! 
Всички сме част от тази планета и не трябва да има чужденци, а само братя и сестри. 



След дълго време, прекарано между пътуване 
и лудост, се върнах за малко у дома. Тогава 
карантината дойде.
Смятаме, че лошите времена трябва да се 
избягват, защото ни нараняват. Вероятно 
който и да е казал това, не е бил достатъчно 
готов, за да осъзнае идиотизма, за който 
говори. Мисля, че това, което се случва, е 
неизбежно и че лошите неща, които се 
случват, могат да бъдат само възможност да се 
изправим още по-силни. 

Пандемията ми даде шанс да се замисля и да 
разбера по -добре какво искам да правя в 
живота, така че през лятото намерих този 
проект на ESC в Солун. Аз съм добър в 
писането и винаги съм искал и все още искам 
да превърна изкуството си в работа. Така че 
без да се замислям дори два пъти се 
присъединих към него и заминах за Гърция. 
Наистина съм щастлив от това, което правя, и 
съм доволен, че съм част от това голямо 
семейство, което е програмата „Еразъм плюс“. 
Мисля, че това не е просто програма. Мисля, че 
това е средство да се помогне на хиляди млади 
хора да успеят в живота, летейки високо над 
небето.



Освен че съм доброволец, правя курс по 
управление на проекти и се надявам, че 
след като завърша този опит, ще мога да си 
намеря работа в сферата на младежта в 
асоциация с нестопанска цел. Това е не 
само програма за млади хора, но и начин на 
живот, който ни тласка да се 
усъвършенстваме за по-добро бъдеще 
всеки ден! 

FILIPPO



Казвам се Фиона Динолари, на 22. Имам бакалавърска степен по психология и в момента уча 
клинична психология в Университета в Тирана, като стипендиант в Фондация „Конрад Аденауер“ в 
Албания. Доброволец съм в различни организации от 15-годишна и сега все още се радвам да бъда 
част от тази област, като доброволец или служител. В момента работя за Save the Children в Албания, 
а също и друга организация, наречена Durresi Aktiv. Най -важната ми работа и постижение през 2020 
г. беше да бъда един от двамата младежки делегати на Албания в ООН, което също доведе до участие 
в Младежкия консултативен съвет на ООН в моята страна. 

Като се има предвид факта, че съм част от различни неправителствени организации от доста време, 
не мога да си спомня колко от тях имаше, но определено мога да кажа кои бяха тези, които оставиха 
своя отпечатък върху мен. Първо бяха семинарите и обученията със Save the Children в Дуръс и 
Тирана, които доведоха до невероятното ми преживяване с лятното училище Press Press 2017 в 
Осло, Норвегия. След това дойдоха много други подобни дейности в Албания, но никога няма да 
забравя моя опит в Збоиска, Полша, с Еразъм+ с темата „Увеличете жизнените си умения“, както и 
програмата MIRAI в Япония, през 2019 г. за което мога да кажа, че те буквално промениха живота ми! 

Започна с желанието да пътуваш и да се запознаеш с нови приятели. Постигнах и двете неща и 
въпреки това, когато участвах, направих и други разкрития, които ме тласнаха още повече в 
желанието да бъда част от тези дейности. 

Сега съм нетърпелива да уча не само за нови теми, но и за други култури, различни гледни точки и 
гледни точки. 

Освен демокрацията, правата на детето и правата на човека, изкуството, политическите/ 
социалните въпроси, екологичните правила и недостатъците и още хиляда други неща? Мога да 
посоча един тон! Станах по-отворена, активна, съпричастна, весела и също така грижовна. В същото 
време се приех такава, каквато съм и започнах да мисля по много по -малко егоистичен начин от 
преди. Сега не мисля само за успеха си; Вярвам, че всяко едно от моите действия също е свързано с 
моята общност и винаги съм в търсене на начини да помогна на младите да достигнат своя 
потенциал.



Станах по-добра в работата с екипи! Вярвам, че това е един от най-големите ми успехи, дори и в начина ми 
на работа. В момента съм променила фокуса на обучението си; сега не съм просто човек, който иска да 
работи в консултации! Аз съм най-вече посветена на създаването на нова социална политика, която сега би 
помогнала не само по въпросите на психичното здраве, но и извън нея. Помагам много на темите, с които 
работя всеки ден; правата на детето, екологичните въпроси и дори многостранността! Всичко, което научих, 
имаше значение и най-хубавото е, че се забавлявах докато го науча! 
Винаги съм вярвала, че образователната система, където и да е тя, не успява сама да помогне на хората да 
разгърнат пълния си потенциал. Дипломата за средно образование, бакалавърска степен и т.н. са 
задължителни за обществото, в което живеем в днешно време, но все още не са достатъчни. Това, което 
научавате в неформалното образование, е като вълшебен инструмент, който ви позволява да го използвате
както искате! Може да помогне в определена професия, 
може би и в промяната на тази професия, в по-доброто 
свързване с хората, а също и в по-доброто свързване със 
себе си. Моята професия е да бъда психолог, но това не ме 
спря на 22 години да бъда и млад дипломат, активист за 
правата на човека и околната среда, писател, треньор, а 
също и много забавен човек за компания! Приятел съм не 
само със състуденти, но и с учители, не само с колегите си, 
но и с работодателите си. Мисля, че това казва всичко. 
Опитайте всичко, но най -важното, опитайте Еразъм+! Ако 
не го направите, тогава никога не мога да обясня 
истински защо е толкова цветно да го обясня! Няма да 
кажа повече по тази тема ... 
Младежките обмени презаредиха батериите ми; сега знам 
какво да правя. Ако други хора от моята страна изпитат 
нещо подобно на „Еразъм плюс“, със сигурност знам, че те 
също ще намерят своя път, дори и начина да направят 
Албания по-добро място за живеене. Ако разчитаме на 
нашите сили на международното обучение, тогава ще 
можем да създадем международно състояние на 
благосъстояние. Fiona



Казвам се Франя и съм от малък словенски град. Вярвам, че 
образованието е най -големият фактор, който прави света и нашето 
общество по -добро място за всички. За да се постигне това обаче, всеки 
трябва да има достъп до същото качество на образование, което 
включва и други възможности за учене - не само училища, но и всички 
възможности, които ни карат да се учим и израстваме като човешки 
същества. През последните три години участвах в 6 младежки обмена 
по програма „Еразъм+“ и един проект „Еразъм+ младежка 
мобилност“ (обучение). Бях лидер на група в 2 младежки обмена.
Когато кандидатствах за първия си младежки обмен, не бях запозната с 
тази част от Еразъм. Изглеждаше като добра възможност, защото щях 
да пътувам, да се срещам с други съмишленици млади хора и да се 
запознаем и да обсъдим тема, по която имах интерес. Когато стигнах 
обаче, изпитах всички тези неща и повече. И след като се върнах, 
реших, че искам да участвам в повече проекти и да науча повече неща 
по този начин. 
Дейностите, които са част от неформалното образование, помагат на 
участниците да подобрят уменията, които ще им трябват по-късно в 
живота. Всеки може да се възползва от участието си в дебати; те ни 
учат да изказваме мнението си и да подготвяме мисли, точно както ни 
учат да бъдем търпеливи и да слушаме. Презентациите и публичното 
говорене са добри за тези от нас, които избягваха публични изказвания 
поради страх. Мозъчната атака и работата в екип са полезни, 
независимо по кой път на кариера поемаме. 

Ролевите игри не ни учат само на актьорски умения, но и на съпричастност. Неформалните учебни дейности 
също насърчават творчеството, решаването на проблеми и комуникацията с хората, понякога на различни езици. 
Чрез тези неформални учебни дейности преодолях страха си от публично говорене. Научих, че наистина харесвам 
дебатите и споделянето на мнения с други хора. Научих организационни умения и се запознах с различни видове 
семинари, които сега мога да използвам в други проекти. 



Срещнах хора от различни страни и различен произход и научих за тяхната култура. Сега мога да кажа, 
че имам приятели по целия континент, които искам да посетя и да се срещна отново. И най -важното, 
осъзнах, че това е нещо, с което искам да се препитавам. Искам да играя по -голяма роля в подобни 
проекти. Искам да бъда мост, който свързва хората с 

възможности. Искам да осигуря на хората, които са 
отворени, амбициозни и откровени, възможност да 
изразят себе си. Мисля обаче, че все още има място 
за подобрение в областта на неформалното 
обучение. Основно трябва да се признава и оценява 
повече. Намирам, че има много хора, които не знаят 
за това или не го оценяват достатъчно, което е 
жалко, защото това може да е решаващият фактор, 
който ни отличава от другите кандидати, когато 
кандидатстваме за работа, университет или други 
възможности в живота ни. 
В заключение бих искала да подчертая значението 
на неформалното обучение и програмата Еразъм+, 
тъй като тя е тази, с която съм най-запозната. Бих 
умолявала всеки, който има шанс, да участва в 
младежки обмени или подобни възможности. 
Напоследък, докато обръщах внимание на 
случващото се в САЩ и света, осъзнах колко сме 
късметлии: имаме правителство (ЕС), което 
насърчава и дори финансира възможностите на 
младите хора да се запознаят и да обсъдят 
проблемите, които представлява нашето общество 
изправени пред, вместо да обезкуражават участието 
им, като ги наричат „деца“ или „хулигани“. Трябва 
да ценим това знание и да използваме тези 
възможности - за наше добро и за нашето общество. 

FRANJA



Казвам се Джовани Биску, работя като уеб дизайнер на свободна практика. Занимавам се със 
създаването на уебсайтове, особено в областта на туризма за хотели, гостилници и туристически 
агенции, въпреки че, особено напоследък, не е необичайно да създавам различни видове уебсайтове 
за други сектори, като например търговия за местни предприятия, които искат да станат цифрови, 
или уебсайтове за фондации или асоциации.

В миналото съм участвал в различни видове дейности, 
свързани с неформалното образование, от курсове за 
обучение до Еразъм за млади предприемачи. Всяка от 
тези дейности е оставила нещо в мен, което съм се 
опитвал да надграждам в професионалния си живот. 
Избрах да участвам в тях, защото след като посетих 
неправителствени организации, осъзнах, че 
Европейският съюз със своите програми наистина може 
да ми помогне да развия някои опит и умения, които са 
трудни за развитие в настоящия свят на работа, който 
винаги търси обичайното монолитно „умение“ от опит, 
без което е трудно да се работи и да се плаща правилно. 
Когато се заех с тях, осъзнах колко са възможност да се 
развиват професионално, което се случи. Това са избори, 
които бих направил отново до края на живота си и които 
ме обогатиха не само професионално, но и лично. С всеки 
проект оставях по малка част от себе си и взех много 
обратно от хората около мен и от това, което живеех. 

Работата в чужбина, както направих с „Еразъм за млади 
предприемачи“, но и всички други проекти за 
неформално образование, които направих, ми позволи да 
разбера методологии на работа, различни от моята, чрез 
решенията на други участници и на всички участващи 
хора, както в случая на приемащите институции. Звучи  



тривиално, но изобщо не е тривиално. Става въпрос за отваряне на ума и разбиране как да подходите към различни 
типове ситуации. Нищо не може да се приеме за даденост, колкото и да изглежда понякога. 

Курсовете, които следвах, определено ми помогнаха да започна по настоящия ми път на кариера, защото ми 
позволиха да развия различни практически умения, като се уча от професионалисти, които са работили с мен и които 
са били истински майстори за мен при използването на определени професионални програми, които използвам

всеки ден сега и които се използват за управление на моя бизнес, а в 
миналото ми помогнаха да се наема в други компании, преди да предприема 
решителната стъпка да се създам сам.
Напредъкът, постигнат по време на тези преживявания, не е очевиден 
веднага, поне не най-важните. Осъзнаваш го след няколко месеца или 
години. Определено не съм същият човек, който напусна преди много 
години, смятам се за много по-завършен както в професионален, така и в 
личен план. Ето защо казвам, че винаги бих направил избора да участвам 
отново. 

Ако трябваше да си позволя да предложа някои програми, определено бих 
посочил „Еразъм за млади предприемачи“. Програма, която за тези, които 
имат мечта да се развиват, им позволява да работят заедно с тези, които 
вече са я развили, дори и в друга държава и в различно време. И го прави по 
сериозен и заплатен начин въз основа на разходите за живот в приемащата 
страна. Бих добавил съвет да не се задържате върху основна идея, всичко 
може да се промени и е в процес на създаване. Оставете инстинктите си да 
ви водят и приемете, че идеята/мечтата ви първоначално може да са 
несъвършени, разберете кои точки трябва да се подобрят и след това я 
придвижете напред. Резултатът може да ви изненада. 
 

GiovannI



Бях в средата на крайните срокове за изпити, когато разбрах, че молбата ми за мащабното 
събитие в Тарагона е одобрена. А именно, няколко месеца преди това кандидатствах за 
позицията на доброволец на Средиземноморските игри 2018, които се проведоха в Тарагона, в 
рамките на проект по Еразъм + „EVS в средиземноморските игри Тарагона 2018“.
Това е EVS проект, който събра повече от сто международни доброволци от шестнадесет 
държави, под координацията на организацията Asociación Mundus от Барселона. Така че 
Катарина, Катика, Богдан, Петър, Милош и аз отидохме в Испания, в неизвестното, и 
преживяхме невероятен месец в Испания. След пристигането ни имахме възможност да 
участваме в тематични обучения, които заедно с интересни, неформални методи и семинари ни 
сближиха и допринесоха за по -добро запознаване преди началото на голямото събитие. Всички 
с нетърпение чакахме началото на Средиземноморските игри, събитието, което ни отведе там, 
защото бяхме наясно колко специално е чувството да си част от нещо толкова голямо. Не само 
да бъдете част от подобно събитие, но и да допринесете за организацията и реализацията. 
Повечето от нас се замисляха за моментите, когато като дете гледахме предаването на 
Олимпийските игри и се чудехме какво е да имаш възможността да бъдеш там и да бъдеш част 
от такова голямо спортно събитие. 

Сега по някакъв начин разбрахме и се гордеем, че сме част от екипа, който пряко допринесе за 
провеждането на тазгодишните Средиземноморски игри. 

По време на обучението се научихме как да работим в екип, как да работим под натиск и в 
средата на различни ситуации, които знаехме, че ще ни чакат по време на самите игри. И 
наистина, успяхме, без никакъв конфликт и с разбиране за всяка разлика, всеки различен навик 
и подход, да разрешим проблемите, които сме срещнали. Въпреки много време и усилия, които 
трябваше да бъдат инвестирани в реализацията на Игрите, имахме възможност да правим 
различни интересни неща. Проведохме Междукултурна вечер, на която всички доброволци 
представиха страната си - или чрез танци или пеене, и със сигурност с храна и напитки. 
Представихме страната ни с уникалния вкус на нашето вино и маслини, с химна и 
черногорското оро. 



Голямото впечатление върху представителите на други култури беше особено оставено от оро. Освен това това, 
което всички много харесаха, беше къмпинг. За някои това беше нещо ново, за някои не беше, но със сигурност ни 
позволи да се опознаем още по -добре, да функционираме като екип, да споделяме и да се научим да се 
адаптираме. Всяка вечер беше изпълнена с общуване, незабравими мигове и спомени за цял живот. 

Освен това имахме време да разгледаме 
Тарагона и дори няколко съседни града. 
Членовете на Асоциацията Мундус се опитаха 
да доближат испанската култура до нас, така че 
ние научихме езика, направихме традиционни 
напитки и ястия и научихме от 
професионалисти как да направим Human 
Tower или Castells, традиция от двеста години, 
в която „кастелерите“ правят човешки кули, 
които имат до десет етажа. Не пропуснахме и 
това парти, затова направихме триетажна кула.

Това са само някои от подробностите, които 
преживяхме в Тарагона миналия месец и 
всички сме изключително щастливи, че имахме 
възможността да сме там и че има програми, 
които ни позволяват да направим това. 
Въпреки че вече имах възможност да участвам 
в няколко младежки обмена и стипендии по 
Еразъм, участието в този EVS проект ме 
направи по -решена да кандидатствам и да 
бъда още по-отворена за възможности от този 
характер. 

ISIDORA



Казвам се Ива Иванкович и завърших бакалавърска степен по социална работа в Мостар. В момента 
работя като младши младежки работник в PRONI Център за младежко развитие. Моят път в 
неформалното образование започна в колежа, където бях активен студент и исках нещо повече от 
теория. Търсейки себе си, намирам начин да се изразя чрез неформално образование. Нещо там винаги 
ми ахва и ми се искаше да изследвам повече. След като бях активна през следването си, кандидатствах по 
проекта „Putujmo u Evropu” през 2017 г., където активни студенти от Балканите ще пътуват с карта 
Interrail в Европа за 22 дни. Когато ме приеха с други 19 студенти, бях изненадана от шанса, който имам 
от всички кандидати. По време на това пътуване срещнах много активни студенти в НПО и това ме 
накара да се замисля защо не се възползвах повече от тези възможности, както те. Когато се прибрах, 
започнах да търся повече от тези възможности. 
Кандидатствах в Академията за превенция на детската престъпност, защото беше свързана с моето 
официално образование. След това бях в програмата „Насърчаване на демократичните ценности и 
активното гражданство сред младите хора“ ‘17/’18 на 

Човечеството в действие Босна и Херцеговина. В тази 
програма създадохме проект „На разположение и за 
мен“, който беше уебсайт за достъпно настаняване за 
хора с увреждания в Мостар, Сараево и Тузла. Друга 
среща с неформално образование, която беше много 
важна за мен, беше обучението в Любляна на тема 
„Ненасилствена комуникация, преодоляване на 
стереотипите и предразсъдъците“ през 2018 г., курс 
по местен жестомимичен език през 2016 г. и 
Академия за младежка работа PRONI през 2019 г. 
След Академията PRONI, Имам възможност да работя 
като младежки работник в Младежки клуб PRONI в 
Мостар, за което съм много благодарна. 
Повече от 20 сертификата и 2 младежки карти ме 
обогатиха с много знания и личностно израстване, 
способност да създавам и прилагам идеи за по-добра



общност, да придобия положителна мрежа около мен, която е 
вдъхновяваща и най -вече ми даде пространство да се 
развивам. Това е красивата част от неформалното 
образование. Никой не може да отрече в какво се превърнах и 
повечето от близките ми приятели казват, че участието ми в 
неформалното образование е разширило хоризонтите ми. 
Професори и потенциални работодатели оцениха активността 
ми. 

Доброволчеството и активното ми участие в неформалното 
образование ме доведе тук, където съм сега.
Неформалното образование, което най-много препоръчвам, е 
Академия за младежка работа PRONI. Това е уникална 
програма на PRONI Center, която предоставя знания и 
практика на младите хора в областта на младежката работа, 
младежкия активизъм и разрешаването на конфликти.
Смисълът на неформалното образование е да събереш 
всичките си знания и да започнеш да ги прилагаш в местната 
общност. Имате възможност да изразите себе си и да го 
използвате като свой актив, който никой друг няма. С 
неформалното образование можете да се откроите във всяка 
работна област. И най -доброто от всичко зависи от вас, искате 
ли да се възползвате максимално от живота си.
Така че отидете, търсете, кандидатствайте и изследвайте! 

IVA



Ивана Давидовска е родена в Куманово, но в момента живее и работи в 
Брюксел в Европейския младежки форум, който е една от най-големите 
платформи за младежки организации в света. Тя работи като директор по 
членство и управление. В миналото е работила в Центъра за междукултурен 
диалог като обучител, младежки работник и по -късно като изпълнителен 
директор на организацията. 

Ивана започва да участва в дейности на НФО, когато е била само на 15 г. „Най -
запомнящата се първа дейност беше семинар за изграждане на мир и 
помирение, който беше изцяло методически ръководен от НФО.“ Тя вярва, че 
оттогава, като част от това, че е активист в младежка организация и работи за 
много други младежки организации, повечето от работата, която е извършила, 
или събития, в които е участвала, са били повлияни от този семинар и НФО.
 
Тя избра да участва в дейности на НФО, защото това й даде възможност да се 
срещне с други връстници, да се сприятели, да научи нещо ново, да пътува в 
чужбина и да посети и да изпита различни култури. Ивана вярва, че 
продължава да се връща, защото е успяла да придобие нови умения и да научи 
нещо ново в среда, в която имате шанс да практикувате, възможност да кажете 
какво мислите, без да бъдете принуждавани, че някой ще ви съди.

Като участва в подобни дейности, Ивана забеляза, че това променя коя е тя и как е израснала като личност. Тя е 
щастлива от всички нагласи и промени, които е придобила поради участието си в такива дейности, 
междукултурното разбиране и идентичността повишиха осъзнаването за себе си и за това, което може да 
направи, това й даде възможност да увеличи социалното си въздействие като активист и гражданин в нейното 
общество. Тя вярва, че тези програми са я накарали да стане много по-активна в НФО.



НФО помогна много на пътя и кариерата на Ивана, особено 
в сегашната й работа в неправителствения сектор, и 
целият опит, който тя придоби с НФО, се допълва толкова, 
колкото и официалното образование. Тъй като Ивана 
работи в областта на неправителствените организации, тя 
признава, че голяма част от напредъка си е получила 
благодарение на НФО без да бъде трудно, особено с 
последния си работодател, тъй като в поканата беше 
заявено, че опитът, придобит чрез НФО, ще бъде приет 
също толкова, колкото и опитът в рамките на 
официалните образователни процеси. Тя обаче смята, че 
винаги е било по-трудно и предизвикателно да се 
популяризира НФО, когато става въпрос за национално 
ниво. 

Ивана би предложила на всеки млад човек да участва в 
която и да е програма за НФО, тъй като тя ви помага да 
отворите потенциала си и променя човека, който сте, и ви 
помага да растете, дава ви възможност да можете да 
направите стъпки напред, и двете на лично и 
професионално ниво. Ивана вярва, че НФО наистина ви 
помага да придобиете много умения и нагласи, както и 
знания, които не е възможно да получите на друго място.
Ивана силно насърчава всеки млад човек да използва 
всяка възможност и всеки път наистина да го разглежда 
като ново приключение и пътуване, което ще им помогне 
да научат много за другите и за себе си. 

IVANA



Здравейте, аз съм Джоан и съм на около 24 години. Завърших 
магистратурата си по геоинформатично инженерство и в 
момента търся работа. В продължение на 4 години съм 
доброволец и младежки активист в организация и наистина 
се радвам за това решение, което взех. 

Някои от неформалните дейности, които съм участвал, са 
семинари, младежки обмени и обучения на местно и 
международно ниво. Последният път, когато участвах в този 
вид дейности, беше преди около 3 месеца в дейност на местно 
ниво. 

Първо, това, което ме подтикна да участвам в тези дейности, 
беше любопитството да се уча и да придобия известни 
знания. Също така приятелите ми наистина ме насърчаваха да 
участвам в тези дейности. 

Мисля, че участието в този вид дейности беше наистина 
важно за мен. Срещата с нови хора и култури, способността да 
слушам и да споделям мнението си с другите, да бъда активен 
в определени теми, бяха някои от знанията, които мисля, че 
придобих.

Въпреки че моята кариера или път е малко по-различен, 
свързан с този вид дейности, вярвам, че участието в тези 
дейности подобри уменията ми за учене и ми помогна да бъда 
по-съсредоточен. Освен това мисля, че сега съм по-уверен в 
изразяването и споделянето на своите мисли и мнения. И по-
важното е, че подобри уменията ми за сътрудничество.



Не, напротив, мисля, че за мен беше по-лесно да придобия 
знания по неформален начин на обучение, защото бях 
наистина съсредоточен и се опитах да се включа и да 
бъда активен, доколкото мога. Те бяха наистина 
подкрепящи и полезни. 

Мисля, че трябва да се опитате да участвате в различни 
видове дейности, програми, разработени от организации, 
професионални семинари в стил конференция, 
общностна спортна програма, обмен на младежи. Този 
вид дейности биха ви помогнали да се включите, да 
бъдете активни и да се запознаете с нови хора.

В заключение, като младежки активист и доброволец, аз 
наистина бих предложил и насърчил младите хора да 
погледнат и да се включат повече в неформалното 
обучение, защото това ще им помогне много по всякакъв 
начин. Това е просто виждането на различна гледна 
точка, различна от формалното обучение, а също така е 
нещо ново и вълнуващо. 
 

JOAN



Юлия Янкович, професор по руски език и 
литература, и съм от Велика Плана, Сърбия. Когато 
за първи път чух за НФО, бях на 18, това беше 
първият ми проект „Младежта в действие“. Сега 
съм на 27 години и участвах в 8 проекта. Тогава бях 
още в гимназията и единственият начин на учене, 
за който бях наясно, беше просто да слушам 
уроците в училище и да ги преразглеждам у дома. 

Сега след 8 проекта съм сигурна, че НФО е най -
добрият начин за учене. Виждайки, че има друг 
начин, ме накара да мисля нестандартно и това ми 
помогна толкова много пъти в живота с 
решаването на много проблеми, особено когато 
нещата не работят така, както очакваме. Този 
метод на обучение ви учи да реагирате по-бързо, да 
правите мозъчна атака и най -важното да опитате. 

Взаимодействието с хора от различни страни ми 
донесе толкова много. Обменът на идеи и опит ме 
направи по-отворен човек, показа ми много 
шансове да израсна, да стана по-добър като 
гражданин и човек, да гледам на нещата от друга 
гледна точка. 



Със сигурност бих го 
препоръчала на всеки 
млад човек, особено от 
моя регион, където 
разнообразието не се 
зачита достатъчно, а НФО 
за мен е правилният 
начин за справяне с 
всички нужди на 
обществото, в което 
живеем. 

Като бъдещ учител съм 
сигурна, че ще използвам 
всички техники, които 
видях и научих, като бях 
част от тези проекти, 
начини за учене и 
преподаване със 
структура, но без натиск. 

JULIJA



Шери Андерсън казва, че на доброволците не се плаща, не защото са безполезни, а защото 
са безценни, а аз като доброволец искам да кажа, че опитът, познанията и знанията, които 
съм придобила като доброволец, не могат да се сравняват с никакви парични 
компенсации. 

Като се има предвид, че вече съм доброволец за няколко международни спортни 
състезания, провеждани в Черна гора, имах големи очаквания от Средиземноморските 
игри, които успяха да бъдат надхвърлени.
Преди да замина за Тарагона, знаех, че ще бъда най-младата и се страхувах дали ще се 
впиша в компанията на около 100 души от 26 държави, дали ще бъда някой на моята 
възраст, дали ще ми липсва семейството ми, кой ще бъде в стая с мен ... 
Въпреки това, след първата вечер (Междукултурна вечер), която беше предназначена да 
срещне други хора, други култури, видях, че макар всички да сме различни, едно нещо ни 
свързва - желанието да пътуваме и да общуваме, и разбира се в помощ на 
Средиземноморските игри. Още на следващия ден започна обучението „При пристигане“, 
което продължи 7 дни и имаше за цел да ни помогне да създадем екип, да се опознаем по-
добре, да ни подготви за всички „предизвикателства“, които ни очакват на игрите. С 
помощта на различни техники успяхме да засегнем теми като: култура, бъдеща 
перспектива, конфликти, работа в екип, индивидуално в група ... 

След тренировката това, което всички очаквахме с вълнение, любопитство, но и малка 
доза нервност - доброволчество на Средиземноморските спортни игри! Всички имахме 
различни задачи и бяхме на различни позиции, а аз получих задача, която дори не можех 
да си представя! Бях асистент на Черногорския олимпийски комитет! Моята задача беше 
да свържа черногорската делегация с организацията в Испания, да бъда с тях по цял ден и 
да им помагам с всичко необходимо. Срещнах нашите хандбалисти, ватерполисти, 
хандбалисти, плувци, каратисти - хора, които съм виждал само по телевизията досега. 
Видях как се организира голямо спортно събитие, как спортистите се подготвят за 
мачове, как провеждат тренировки ... Най-красивото за мен беше, когато се разходих с 
представителите на МОК и черногорските спортисти на парада на спортистите като част 
от церемонията по закриването на игрите. 



След Средиземноморските игри имахме няколко почивни дни, които 
използвахме за разглеждане на Тарагона и околните градове, след което 
дойде ред на окончателната оценка и краят на нашия EVS проект. Едва 
тогава осъзнахме колко много се свързахме през тези месеци - станахме 
истинско голямо семейство! По време на проекта ние се подкрепяхме и 
си помагахме, решавахме различни проблеми, възникнали по време на 
игрите, прекарахме една седмица на къмпинг заедно по 
средиземноморското крайбрежие, отпразнувахме пет рождени дни и 
празника на посрещането на лятото на Сан Хуан ... Имаше много на 
прощални сълзи, но това определено не е краят! Поддържахме връзка 
чрез социалните медии и вече се подготвяме за нови срещи!

Участието в този EVS проект много ме 
промени като човек - станах по-
толерантна, гъвкава, мисля по 
различен начин за проблемите и как да 
ги решавам, общувам по-лесно с 
непознати ... Сигурна съм, че това е 
важен трамплин за по-нататъшния ми 
напредък ... 

KATARINA



Здравейте, казвам се Касия и съм деветнадесетгодишно полско момиче. Току-
що завърших гимназията си тази година и реших да участвам в доброволен 
проект на неправителствена организация от организация, наречена 
„Обединени общества на Балканите“. Работя в „Балканска гореща точка”, която 
е журналистически и медиен ESC проект. Преди две години участвах в 
неформална образователна дейност в Порай, Полша. Това беше младежки 
обмен с хора от Барселона и Осиек, Хърватия. Това беше невероятна 
възможност, която ми беше предложена благодарение на моя учител по 
английски език. Тя ме подтикна да опитам нещо ново и непознато, 
предполагам, че знаеше, че това наистина ще ми бъде от полза. Темата на 
проекта беше „Фактичност - Борба с невежеството“ и се фокусирахме главно 
върху журналистиката и медийното развитие, медийната грамотност, как да 
разпознаваме фалшиви новини и да спрем мозъка си да прави преки пътища. 
Беше само една, но много интензивна седмица. Въпреки че семинарите 
продължиха 8 часа всеки ден, никой от нас нямаше нищо против, тъй като 
дейностите бяха толкова интересни и култивирани. Не само седяхме и 
слушахме. Всеки ден ни ангажираха с много различни задачи, където можехме 
да видим кое работи най -добре за нас и кое е най -изгодното. 

Научих много важни и полезни неща. Когато наистина участвате в семинарите, 
мозъкът ви започва да се отваря към различни реалности. По принцип 
преставате да бъдете невежи. Прекарването на време с млади, амбициозни 
хора също е чудесен начин да се почувствате вдъхновени. Мисля, че този вид 
образование е най-полезен. 

Опитът като този също ми помогна да създам приятели от цял свят. Повечето 
от нас все още поддържат връзка и дори се посещават. Когато много 
вдъхновени млади хора се срещнат, има възможности и идеи във всеки ъгъл. 
Много се радвам, че мога да работя с тях, тъй като всеки от нас научи 
останалите на нещо различно.



Тогава бях само на седемнадесет, но проектът определено ми повлия много. 
Станах още по-отворена, по-жадна за знания и по-наясно със световните 
проблеми. Дори сега, когато работя в журналистиката, се чувствам много 
привилегирована да имам възможността вече да знам за това как работят 
медиите. Въпреки младата си възраст не се чувствам по -малко информирана 
от колегите си, а понякога може би дори повече. Ето защо смятам, че 
неформалното образование е най-добрият начин наистина да споделяте и 
приемате знанията. 

Вече бях много отворена човек, тъй като обичам да научавам нови неща, но за 
мен най-добрият начин да усвоя информацията е чрез творчески начини, 
каквито виждам себе си, по-скоро „художник“, така че понякога „училищната 
програма“ на основното училище също е твърде скучно или просто 
изтощително за мен. Но след като се върнах от обмена, моите учители видяха, 
че съм много по-вдъхновена и изпълнена с живот. 

Просто исках да споделя знанията с други ученици, да вложа повече енергия и 
радост в тях. Мисля, че това трябва да е образованието.
Както доброволчеството, така и младежкият обмен са невероятен начин за 
учене. Трудно е да се реши кой начин е по -добър, но за мен това ми влияе по 
различни начини. Сега живея с повече от 20 души и освен да уча от моя проект, 
се уча всеки ден от хората около мен. Това е като многокласен университет 
всеки ден. Изключително съм благодарен за възможностите в живота си, тъй 
като те ме накараха да открия истинската си страст и амбиция.
Според мен всеки трябва да участва в някаква форма на неформално обучение 
поне веднъж в живота си. Особено, ако някой не обича толкова да учи. Подобни 
неща ви отварят за толкова много различни аспекти на образованието, тъй 
като ви карат да работите със собствените си възможности и силни страни. 
Вече знаете повече, отколкото си мислите, така че просто ви показва на какво 
сте способни. 

KASIA



В земята на шоколадовите трюфели



След мащабния EVS проект в Испания и всички прекрасни познанства и спомени, които Катина Нишавич донесе със 
себе си, тя продължи търсенето си на проекти ... 

Дори докато изучавах идеите на дългосрочния проект ESC, бях невероятно привлечена, което се оказа постоянна 
мотивация при попълване на куп различни приложения, актуализиране на автобиографии, писане на мотивационни 
писма отново и отново ... Нямаше отказване, защото знаех, че някъде ме чака специален проект.
И тогава се случи Белгия. Отворена покана за фотограф в художествена резиденция на двадесет километра южно от 
Брюксел. Destelheide-Hanenbos, оазис за белгий ски художници, заобиколен от гора и приказни къщички от меденки. 
След изпращането на портфолиото имаше фази на изчакване и прехапване на кожички, след това интервюта по скай п 
и след това беше официално, че аз бях тази, която избраха сред стотиците кандидати! Процесът на наблюдение 
приключи, куфарите бяха опаковани и вече в края на януари започнах своето ESC приключение в град Dworp, недалеч 
от Брюксел. 

Destelheide е художествена резиденция под ръководството на фламандското правителство, основано през 1971 г. Тя е 
един от лидерите, които осигуряват художествено образование за работни и училищни групи от млади хора, и в 
същото време вдъхновяваща среда и убежище за художници. Комплексът представлява редица сгради, съдържащи 
различни помещения; от концертната зала, театралната зала, музикалното студио, фотографската зала, глинената 
зала, работните стаи и др 

Аз бях част от екипа за комуникация, което означава, че основната ми задача е  правенето на снимки (и видеа), 
документиращи работата на художници, които идват в нашата резиденция, след това дизай н (плакати, списания, 
флаери, образователни папки), редактиране на блогове, организиране на арт турове, работа по личен арт проект, 
участие в други проекти като Международен клуб, Лятна академия (седемдневна програма от арт студия, която ще се 
организира през юли) и др. 

Самата възможност да се срещна с художници, актьори, музиканти, дизай нери, да науча повече за тяхната работа и 
живот, постоянно събужда в мен невероятно вдъхновение, което искам да изразя чрез фотография.

KATICA



Започвам от началото. Казвам се  и съм на 21 години, роден съм в Измир. Играя баскетбол 11 години, 6 години 
аматьорски и 5 години наполовина професионален, а сега уча в Морския факултет. Завършвам тази година и 
съм толкова развълнуван, че ще завърша онлай н. :) Моят опит в неформалното обучение започна с Aiesec. 
Реших да се присъединя към Aiesec на 11 ноември и кандидатствах за 23 януари - 28 февруари за глобалната 
доброволческа програма. Длъжностната ми характеристика беше да преподавам англий ски на деца. Някои от 
приятелите ми го препоръчаха, но разбира се чух и някои други коментари, които не са добри. Но си казах, че 
трябва да опитам, да имам доверие в себе си. В началото бях малко притеснен, но всичко мина добре. Целта ми 
беше да се опозная и да се тествам и накрая го направих. Разбира се, спечелих, далеч от семей ството си, сам и на 
хиляди мили от родния си град, това е истинският живот. Когато програмата приключи и когато се върнах в 
страната си, казах „да“, мога да живея сам, мога да пътувам сам, сега мога да готвя, когато имам нужда, 



тези преживявания са по-важни от повечето неща за мен. Видях, че мога да живея в 
различни култури и поради това сега правя планове за кариера в чужбина. 
Първоначално нашата група имаше местен лидер, след 1 седмица местният лидерът ми 
каза „Kerim, не е нужно да идваш тук, отсега нататък можеш да се справяш с уроците и 
презентациите“, което означава, че след една седмица се адаптирах към
околната среда и станах лидер, това е ново развитие за мен. Имам 
лидерски качества и, ако искам, мога да стана лидер. Всичко стана 
спонтанно, стъпка по стъпка, ръководителите на групи ме взеха от 
летището и историята започна. Според мен това не е нужно да е 
перфектна програма, защото трябва да решите някои проблеми сами, 
така ще се научите как да решавате проблемите в живота. Това 
означава, че след това животът ви може да бъде перфектен или можете 
да направите нещо, за да направите живота си съвършен.
Станах и ученик, и учител. В резултат на това се научих как да чакам да 
видя резултатите и това е резултат от умишлени усилия.
Това, че бях част от това преживяване не само ме направи щастлив, но 
имах чувството, че съм помогнал на тези деца да видят света в по-
голям прозорец, помогнах им да имат по-големи мечти, по-светло 
бъдеще ... 
С тази възможност за неформално обучение научих, че в света се 
случват толкова много по-големи неща и ако не можем да направим 
нещо по въпроса, кой ще го направи? 

Нови преживявания на нови места, само вие, Бог и непознати. Трябва 
да опитате нещо ново! 

KERİM



Името ми е Клайди Приска, току-що завърших бакалавърска степен по компютърни науки, 
притежавам дипломи от няколко професионални курса по икономика и политически 
науки. Част от образованието ми е и поредица от неформални обучения по програма 
„Еразъм+“, заедно с международни семинари и конференции. 

Преди това съм работил в Албанския парламент в сътрудничество с NDI, подпомагайки 
депутатите с административни и обществени задачи. Работил съм като модератор на 
множество фондации, включително агенции на ООН, и съм подпомагал проекти, част от 
международните фондации. Бил съм част от групи за създаване на политики в областта на 
младежката заетост и образование и съм бил координатор по външни работи в албанските 
политически младежки форуми. 

Участвал съм в множество процеси за изграждане на капацитет (обучения и провеждане на семинари в цяла Европа). 
Непрекъснато доброволствам в сферата на гражданското общество и работя с такива, за да популяризирам тяхната 
дейност в областта на увеличаване на ангажираността и овластяването на младите хора, социалната сигурност и 
наред с други неща за по-добра образователна система и приобщаващ пазар на труда. 

В момента работя като служител по политиката и застъпничеството в Националния младежки конгрес на Албания, 
организирам и присъствам на срещите на заинтересованите страни, документирам и проследявам важни действия и 
решения от срещите, разработвам стратегии по проекти, както и изпълнявам задачи по проекти. По всяко време 
работата е съобразена с личните, националните и европейските ценности. 

Изпитвам огромна благодарност за възможността да участвам в многобройни неформални образователни дейности, 
които включват семинари и обучения по различни теми, включително правата на човека, речта на омразата, 
медийната грамотност, инструментите и средствата за онлайн обучение и сред другите демокрации, най-вече чрез 
мобилностите на програма „Еразъм+“. Средата, която се създава в мобилностите по „Еразъм+“, е единствена по рода 
си, забележителна и винаги очаквана с нетърпение. 



Винаги съм искал да изследвам други култури и в същото време да подхранвам апетита си за 
нови знания. Когато участвах в тези дейности, не преживях нищо друго освен това. Сякаш всичко 
отговаряше на моите желания и очаквания. 

Горд съм да кажа, че имам страхотни приятели в цяла Европа, разговаряме и се грижим един за 
друг. Освен знания, придобих по-широко разбиране и по-голямо самосъзнание, както и социално 
осъзнаване. Успях да изоставя миналите стереотипи, да работя и да си сътруднича на 
междурегионално и международно ниво, което повишава доверието, не се поддава на етикетите 
и отваря ума за бъдещи перспективи и възможности. 

Силно вярвам, че моето участие и задълбочаването не само на моите познания, но и на моята 
мрежа, бяха от съществено значение и са жизненоважни за определящия фактор на пътя, по 
който съм поел, и на задължението, на което служа в момента. Уменията, които придобих, и 
правилните връзки бяха от решаващо значение за правилния път на кариера. 
Вярвам, че всеки път, когато се върна от дейност по неформално обучение, хората биха могли да 
усетят моята енергия, ентусиазъм и желанието ми да науча нови неща, както и да приложа 
новопридобитите знания. В това отношение не мисля, че беше трудно да се признае напредъкът, 
който постигнах благодарение на неформалното обучение, тъй като това беше правилният 
тласък към видимо самоусъвършенстване и повишена ефективност. 

Тъй като ценя изключително много програмата „Еразъм+“ и като се вземе предвид огромните 
възможности, които тя предлага, бих предложил да участвате в тези мобилности, семинари, 
обучения, културни младежки обмени или Европейски корпус за солидарност. Бих предложил 
„Еразъм+“, тъй като досега това е консолидираната програма, която се доказа през последните 
години и десетилетия като един от основните стълбове на процъфтяващ и обединен европейски 
континент. 

Вярвам, че оцеляването и успехът на нашите общества стои в ръцете на подготвени и образовани 
с всички възможни средства на млади хора. По този начин бих казал на моите колеги младежи, че 
ако ви се предостави възможност или ако я търсите, трябва да скочите на този кораб, защото 
това е не само вашият личен път, но и този на обществото, а в същото време ще можете да се 
забавлявате. 

KLAJDI



Казвам се Костандин Фешти, 18-годишен 
ученик в гимназията, също телевизионен/
радиоводещ и журналист. Работя четири 
години в албанските медии, три откакто се 
присъединих към Националната телевизия на 
Албания, първо като радио, а по-късно като 
телевизионен водещ и журналист. 

Бях част от младежки обмен през ноември 2019 
г. за цяла седмица. Дейността се проведе в 
Банско, България. Темата на проекта беше за 
възможностите, които европейската/
балканската младеж има по отношение на 
заетостта и образованието и как ние, младото 
поколение, можем да подобрим положението и 
да го направим по-добро. 

Исках да участвам, защото намирам за много 
важно да присъствам в проекти, които ме 
поставят сред различни култури, с които не 
съм имал досег преди, и които също се 
сблъскват с много близки предизвикателства в 
младежката сфера. Сдобих се не само със 
знания, но и придобих способността да виждам 
и чуждата гледна точка. Да можеш да разбираш 
повече и да слушаш, не да отговаряш, а да 
свържеш мнението си с чуждото, за да 
разбереш по-добре ситуацията. Прекарването 
на време с хора, които идват от различен 
произход от нашия, ни поставя в позиция да се 
научим да се вписваме и да се интересувате 
повече.



Много ми помогна да стана малко по-социален 
и както казах, малко по-разбиращ, мислещ по-
гъвкаво, позволявайки си да бъда поставен на 
мястото на някой друг, за да мисля за по-добри 
решения, свързани със ситуация или проблем. 
Също така, като част от медийния свят, винаги 
трябва да сме в крак с различните култури, 
традиции, хора. Не, наистина, не беше толкова 
трудно и що се отнася до въздействието, което 
имаше върху моите учители и приятели, на 
които разказах за младежкия обмен, всички те 
бяха много признателни за него, не само на 
лично ниво, но също и за самата дейност и 
начина, по който е организирана, и за факта, че 
в нея има участници от повечето страни на 
Балканите. 

Едно нещо, което ги направи още по-специални, 
беше темата на проекта и начина, по който той 
се развиваше през дните. 

Като бях част от младежки обмен, бих го 
препоръчал на 100 процента, но също така и 
обучения с организации, следучебни дейности 
и срещи, онлайн и физически, чувствам, че 
всички са чудесни начини за младите, но не 
само, да се обучават по различни теми, 
свързани с ежедневния живот, както и по 
отношение на по-големи проблеми. 

Това е един от най-ефективните начини да се 
поддържат образователните системи 
актуални и гъвкави, младежите да се учат, 
докато се забавляват, и да разбират проблем/
ситуация, като бъдат поставени в средата му. 
Освен това, това е чудесен начин да опознаем 
нови хора и да създадем връзки, които може 
да са ни от полза един ден, независимо дали е 
за забавление или за работа. Винаги се 
оплакваме от факта, че бихме искали да имаме 
по-неформални начини за обучение, така че 
тук имаме възможност да бъдем част от 
такива и да подобрим знанията и уменията си.

KOSTANDIN



Името ми е Лея и уча „Социални дейности“. Откакто се помня, съм участвала в много различни дейности с цел да 
помагам на хората. Харесва ми всичко, свързано с младите хора, и винаги се стремя да науча повече. Особено се 
интересувам от въпроси, с които се занимава нашето общество: мигранти, бежанци, малцинства... Участвала съм в 
летни лагери, организирани от различни неправителствени организации. И до ден днешен съм доброволец в 
DRPNM; преди също бях доброволец в местна детска градина. Когато бях по-малка, тренирах хандбал и бях 
мажоретка. През последните две години участвах в три международни проекта по програма „Еразъм+“. Темите 
бяха свързани с правата на човека, културната идентичност и приобщаването на младежи. Участието ми в 
дейности по неформално образование (НФО) продължава и в момента, уча в Германия и посещавам езиков курс по 
немски език. 

Реших да се запиша във всички тези курсове, защото исках да науча повече за конкретни теми, исках да се 
запозная с нови хора и да познавам други култури. Също така винаги съм била любопитна за мнението и 
различните възгледи на останалите хора. Знанието не е единственото, което придобих; освен че срещнах хора и 
научих за различни култури, преживях много неща и пътувах из Европа. Когато правите тези дейности, можете да 
бъдете с хора с различно мислене, които могат да ви помогнат да израствате като личност. Те ви помагат да 
оформите ценностите си (толерантност, солидарност, работа в екип, сътрудничество и т.н.) и по този начин ви 
помагат да станете най-добрата версия на себе си. За мен беше от решаващо значение да стана доброволец в 
DRPDNM, защото там осъзнах какво искам да уча. Избрах социална работа и това беше правилното решение, 
защото работата с младежи ме прави щастлива. Част от моя опит в DRPDNM беше и обучението по „Еразъм+“ в 
България, където за първи път наистина се срещнах с тема за правата на човека. Научих, че винаги има нещо, 
което е предназначено за нас, и не съжалявам за избора, който направих. Тези избори създадоха пътя, по който 
води живота ми, пътя, който наистина харесвам! 



В началото не сте сигурни дали наистина имате нужда от определени знания, но по-късно осъзнавате важността 
им. След известно време вие също осъзнавате, че предишните дейности изграждат вашата личност. В миналото 
не знаех как ще използвам придобитите знания, но НФО се оказа изключително полезно. Мога да споделя опита 
си с други хора, моите учители харесват факта, че учениците не само се учат от книги, но и получават знанията от 
различни дейности. НФО е различно за всеки, защото всички ние чувстваме и мислим различно за едно и също 
нещо. Ако трябваше да посъветвам някого какъв неформален курс да взема, бих казал спорт и физически 
дейности, защото е важно да си активен. Също така се присъединете към дейностите, свързани със социалния 
живот и начина на живот. Добре е да научите за взаимоотношенията и ценностите. И разбира се, присъединете се 
към нещо, от което наистина се интересувате. Най -доброто чувство е, когато задълбочите знанията за нещо, с 
което обичате да се занимавате. 

НФО е нещо, което избирате. Не е задължително, това е само вашето желание и интерес. Грабнете всеки шанс да 
участвате и го направете. Понякога е трудно да излезете от зоната си на комфорт, но без да излезете от нея, не 
можете да изпитате това, което външният свят ви подготвя. С НФО вие печелите много повече от знания. Има 
толкова много неща, на които не обръщате внимание сега, но някой ден ще имате нужда от конкретно това 
знание. Има толкова много възможности и възможности, които ви очакват и съм благодарна, че взех участие във 
всички мои. От вас зависи да решите какво искате в живота, но никога не забравяйте: докато сме живи, ние 
винаги се учим. 

LEJA



Линдита Рексхепи идва от Куманово и в момента живее в Люксембург. В 
този момент тя работи като обучител на свободна практика, както и като 
консултант. Нейният опит е предимно от развитието на 
неправителствени организации, международни организации.
Линдита се занимава с  дейности на НФО, откакто е на 14, когато започва 
гимназия. Тя участва в много дейности, от местни семинари до 
национални обучения, където темата главно е изграждането на мира в 
Северна Македония. По-късно тя се занимава с европейски проекти и 
дейности. По -късно страстта ѝ нараства, като посещава обучения и 
обмени, така че се включва в писането на проекти, координирането им и 
предлагането на възможности за мир на други млади хора. 

Тя избра да бъде част от семинарите и други дейности на НФО, защото я 
държат ангажирана през летните ваканции, има възможност да се учи и 
да създава нови приятели, а желанието ѝ да бъде част от тези събития 
нараства все повече. Тези дейности са нещо, което тя продължава по 
време на следването си, а те и в момента са част от нейната кариера. 
Знанията бяха едно нещо, което тя придоби, но също така смята, че НФО 
разшири перспективите ѝ за това как тя вижда света и заобикалящата я 
среда. То също така разшири уменията ѝ  за това как да работи в 
мултикултурна среда, нейното междукултурно разбиране и ѝ помогна да 
оформи своята идентичност. 

НФО повлия на Линдита в по-голям мащаб с нейния избор на кариера и 
върху вида работа, с която се занимава. Работата с Центъра за 
междукултурен диалог ѝ даде много възможности и умения, които 
нямаше да получи в друга среда. Чувства се късметлийка, че е имала 
възможност да експериментира, да се провали или да успее и да надгради 
този успех. Тя смята, че ако не бе участвала в дейности на НФО, нямаше 
да е човекът, който е в момента. 



Що се отнася до признаването на НФО, Линдита смята, че не е получила 
толкова внимание, колкото е необходимо да получи от учителите или 
други членове на общността, но тя има късмет, тъй като нейните 
работодатели са видели и оценили НФО, но това е в международен 
контекст. Тя смята, че в Северна Македония НФО не е получило толкова 
признание и нивото на информираност все още е ниско. По отношение 
на оценката тя получи известна обратна връзка от учителите, че децата 
от гимназията, участвали в семинари и сесии по НФО в нашия младежки 
център MultiКулти, са по-отворени и по-ангажирани в класните стаи. 

Линдита предполага, че всеки млад човек е важно да се включи в 
дейности на НФО, като иска да подчертае значението на европейските 
проекти и европейската перспектива, тъй като там нейните лични 
стереотипи и предразсъдъци са били оспорени, тя е научила за 
различни култури, имала е първия си опит да пътува сама до 
европейска държава. Тя също така съветва младите хора, че с НФО ще 
стигнете до мястото, където искате да бъдете, това е пътуване и колко 
ще получите от него, зависи от вас, няма определено ограничение, така 
че можете да изследвате потенциала си и да надграждате пътуването, 
доколкото прецените. 

LINDITA



Казвам се Марко Мелони от Каляри, Сардиния. Накратко, аз съм 
изследовател и съм любопитен за много теми и знания. В момента 
съм доктор. кандидат за демокрация през XXI век в Центъра за 
социални изследвания (CES), асоцииран към Университета в 
Коимбра (Португалия), с дейности на терен в Мадрид и Лондон. Моят 
научен интерес се фокусира върху участието на обществеността и 
вътрешнопартийната демокрация. Завърших университета в Каляри 
през 2015 г. с магистърска степен по управление и глобална 
политика. По време на професионалната си кариера работя като 
ръководител на проекти и обучители в няколко проекта, 
финансирани от Европейския съюз, в рамките на програмите 
„Еразъм+“, „Младежта в действие“, „Леонардо Да Винчи“ и „Европа за 
гражданите“, както и в проекти на местно ниво, най-вече по теми 
като образование, демокрация, участие и приобщаване. Откакто бях 
на 16, моят път на обучение - както човешки, така и професионален - 
беше подхранван до голяма степен от опита на неформалното 
образование. От първия младежки обмен през 2006 г., в Русия 
(Павловски Посад, близо до Москва), не спирах: курсове за обучение, 
дейности за изграждане на партньори, проекти по програма 
„Леонардо Да Винчи“, много местни дейности и други. Всяко от тези 
преживявания, от най-краткото до най-предизвикателното, беше 
подкрепено от Асоциация TDM 2000, която се превърна в учебна 
общност за мен, както и през годините като семейство.

Сред тях през 2014 г. извърших моята Европейска доброволческа служба (предшественик на 
Европейския корпус за солидарност) в Росарио, Аржентина. Всеки от тези проекти и инициативи 
беше важен за мен, но последният със сигурност промени живота ми. Това може да звучи като 
клише, но определено е вярно. Там открих своите изследователски интереси и видях, че страстта 
ми към определени теми нараства, което след това ме насърчи да започна академичната си кариера 
(следдипломна степен) и да ги продължа напред. 
Вероятно това би било достатъчно, за да се даде представа за ролята, която неформалното 
образование изигра за мен. Въпреки това, опитът, знанията и напречните (или меки) умения, 
придобити и развити, преодоляват това, което съдържа моето CV или историята на един-единствен



Всички тези през годините ми помогнаха да се изправя 
пред ситуации и избор, да взаимодействам с другите, да 
знам как да се представя на работното място и защо не 
знам как да се държа на бира или кафе с когото и да 
било. Въпреки че все още са необходими по-задълбочени 
официални признания за този сектор на обучение, моят 
опит в неформалното образование изигра важна роля в 
моята работа и съм сигурен, че НФО ще се признава все 
повече в бъдеще. Дори когато не са споменати в покана 
за работа, те често са изключително полезни както в 
процеса на подбор, така и по време на работните 
дейности, особено в екип.

Моето горещо предложение за всички е да участват във възможно най-много 
дейности по неформално образование, на различен етап от живота. Нека 
инвестираме времето си в един или повече дългосрочни проекти и нека се 
опитаме да бъдем постоянни и усърдни в кратки проекти. Неформалното 
образование никога не свършва, останете млади.

MARCO



Името ми е Матея и аз съм млада жена, която много се възхищава 
на света. Няма нищо, което да не буди интересите ми - от готвене, 
музика, рисуване - откриване и дори откриване на скритите 
кътчета на тази планета. Работя в семеен бизнес и паралелно току -
що започнах втората си година на обучение по психотерапия. 
Трябва да си призная, че животът не може да бъде по -добър в 
момента и вярвам, че когато научаваме за човешката природа, ние 
също научаваме за себе си като индивиди. Тези безкрайни 
прозрения винаги ми напомнят, че трябва да се научим и да 
открием себе си до края, в противен случай никога няма да сме 
близо до осъзнаването на истинската ни красота. Аз съм жена с 
много интереси, но за да опитам всички тези неща, трябваше много 
пъти да се изтласквам от зоната на комфорт и да „гледам зад 
ъгъла“, за да видя дали има нещо повече. Основите като ходене на 
училище, възможност да посещавате университет тук в Словения 
(безплатно) са дадени на всеки, но ако искате повече и да бъдете 
по-добри, трябва да вземете нещата в свои ръце. Когато започнах да
ходя на училище, бях изумена от много неща. Веднага станах част от различни дейности в това 
училище, които се предлагат: хор за деца, допълнителни часове по английски, изобразително 
изкуство ... С всяка изминала година ми ставаше все по-скучно и не можех да скрия недоволството си. 
Приемането на училищните дейности като единствен вариант не беше възможно за мен. Сега, когато 
се замисля за нетърпението си и как исках да правя всичко по едно и също време, ще съм винаги 
благодарна на родителите си за тяхното мирно и сериозно ръководство. Те ми помогнаха да взема 
един интерес по това време и да остана ангажирана, докато не го завърша. Ако не бяха те, не знам дали 
някога щях да се науча да бъда достатъчно упорита, за да започна и завърша всичко, което реша. Така 
получих възможността да участвам в неформалното образование (НФО). Научих се да танцувам, с 
удоволствие посещавах различни спортни класове, уроци по пиано и китара. Миналата година също 
взех участие в различни проекти по „Еразъм+“ и отново обух танцовите си обувки, защото моят път на 
обучение ме доведе до салса.



През последните две години започнах с доброволчество в организации с нестопанска цел, защото искам да уча и да 
помагам в различни области, като например опазването на околната среда, мигрантите, бежанците, значението на 
опазването на културното наследство и т.н. имах голямо вътрешно желание да открия какъв човек съм и къде 
принадлежа. С течение на времето, докато се опитвах да намеря себе си, научих много за НФО и какво може да 
предложи на човек. Научаваш неща, които формалното образование не ти дава. Ученето е по-ефективно и НФО също 
така посочва, че човекът е социално същество. Още нещо за НФО бих искала да подчертая. Намирам го за решаващо! 
Принудени сте да мислите с главата си. С НФО можете да научите повече, да развиете компетенциите, които иначе не 
бихте. Трябва да кажа, че всичко, което ми се случи и всичко, което реших да направя, ме доведе до това къде съм 
днес и до откриването на това коя съм и коя искам да бъда. НФО ми даде възможност да „вкуся“ света по различен 
начин. Целият опит, който придобих, ми помага да реша върху какво да се фокусирам и случайно открих своята 
страст по психотерапията. Отначало това беше интересна и мистериозна област, за която не знаех нищо, но с времето 
се влюбвах все повече и повече в нея. Когато избирах професионалния си път, НФО играеше важна роля, като открих 
чудесата и важността му много преди това. Дори мислех, че правя уроци по НФО за себе си, признавам, че това ми 
даде база умения, които формалното образование не успя да ми даде. Знанията, които получих от дейности на НФО, 
ми помагат навсякъде. Това ми даде аванс в училище, защото видях скучните знания, които трябваше да научим по 
по-интересен начин. Музиката, танците и спортът ми помогнаха да намеря творчески начини да се изправя и да 
решавам проблемите по-бързо и по-ефективно. Не мога да забравя, че ми помогна да придобия много социални 
умения. Също така, когато сте в контакт с различни типове хора, се научавате да бъдете търпеливи и да приемате 
критиките, различните идеи и предложения. Сега, когато съм в университета, не означава, че дните ми за НФО са 
приключили. Точно обратното. Мисля, че НФО никога не свършва, то е за цял живот.

Всеки случай, който получа, го приемам. Разбира се, това също изглежда добре в 
автобиографията ми и вярвам, че всичките ми курсове и уроци по НФО ще ми помогнат да си 
намеря по-добра работа. Но откриването на живота и неговата красота е основната ми цел и 
се надявам да остане основната ми цел за дълго време. Темите като опазване на околната 
среда, все още са в списъка ми, за да бъдат открити в дълбочина, но сега чувствам, че искам 
да поставя целия си фокус върху човешките отношения. НФО е нещо повече от изучаване на 
данните. Тренирате представянето си, сътрудничите си с другите и опознавате нови 
хоризонти, които иначе никога не бихте открили. Помага ви да намерите себе си като 
личност и да изберете неща, които ще направят живота ви пълен. Най-добрият съвет, който 
можете да дадете на другите, е да сте в движение и винаги да се изтласквате от зоната си на 
комфорт. Знам, че е трудно и страшно, но когато отидете отвъд несигурността си, виждате, 
че единствената истинска пречка сте вие. Така че, прегърнете се и се възползвайте от деня.MATEJA



Милена участва в доброволчески проект в Малага в рамките на програмата на ЕС 
„Европейски корпус за солидарност“ и ние споделяме нейната история и опит.

„Когато насочите мислите и желанията си към общественополезни дейности и добавите към тях необходимостта да 
действате на по-широко ниво, имате възможност да участвате доброволно в програмите на ESC (Европейски корпус за 
солидарност). Така започнаха първите ми стъпки в проекта и все още продължава. В допълнение към гореспоменатото
желание, е необходима добра местна организация, която подготвя и изпраща доброволци 
в организацията, отговаряща за проекта, базирана в една от европейските държави, и 
благодарение на такава организация се озовах в Малага. Звучи като реклама, защото е 
така, но като всяко място по света, този екзотичен град се нуждае от хора, желаещи да 
участват в мисията за разширяване на образованието. По -точно, проектът се нарича 
„Насърчаване на интеграцията и преодоляване на бариерите“ и се реализира чрез работа 
в училище, където моята роля като доброволец се реализира чрез подпомагане и работа 
заедно с учители, особено в часовете по английски език. 
Да можеш да учиш деца до 12-годишна възраст е голямо предизвикателство, но и 
неописуемо удоволствие. Ще се опитам обаче да го опиша с няколко думи, защото след 
всеки принос остава чувството на заслуга за нечий напредък, тоест усещането, че 
участието в този проект може да ви даде много и това е най-красивата форма на 
удовлетворение . Въпреки че осъзнавах важността на образованието, както и ролята на 
тези, които го правят възможно, не бях напълно наясно с усилията, вложени от другата 
страна на класната стая, тоест зад стола. В момента, в който осъзнаете факта, че сте 
единствената връзка между знанието и детето, което по рождение заслужава и се нуждае 
от това знание, се осъзнава чувство за отговорност и голяма мотивация да предадете това
знание. Тъй като никога не съм планирала да се занимавам с тази работа, но водена от желанието да влияя директно 
върху развитието на правата на човека, ми беше дадена възможност да го направя чрез образование, аз съм доста 
щастлива, че най-малките участват и работата ми може да допринесе за най-ранните етапи на изграждане на 
общество, което зачита правата на човека. Дори такова красиво чувство не може да се сравни с удоволствието, което 
изпитваш, когато едно дете овладее това, на което го учиш, и когато знаеш, че това знание ще бъде полезно в живота 
му. За тези, които се занимават с образование, това чувство вероятно е добре известно, но за мен е нещо напълно ново 
и изненадващо приятно.



Окуражаващо е също, че знаете как да участвате в преподаването на езици, което се използва от световната 
общност за постигане и реализиране на всички важни споразумения, поради което се очаква бъдещите поколения 
да бъдат готови в това отношение. По този начин езиковите бариери наистина се пречупват преди всичко и 
децата, общувайки с чужденци, се сблъскват с различията и приемат идеята за връзката на народите. По-скоро 
красотата на този проект не свършва дотук. В допълнение към тези дейности ми беше дадена възможност да 
участвам в подготовката на дейности за организацията, която ме прие в проекта, която отговаря за 
организирането на развлекателни събития за деца и възрастни хора. Задачи, при които имах възможност да 
изразя творчество, отново в чест на уязвимите групи в обществото.

Чрез всички тези дейности постепенно усъвършенствам уменията си по испанския 
език, което се постига най-добре в комуникацията със студентите, по време на обмена 
на знания, а този проект предлага и безплатен онлайн курс. Най-бързият език в света, 
както го описват, е допълнително по-бърз в тази част на Андалусия, така че можете да 
очаквате напреднало ниво на испански, след като проектът бъде завършен. Средата е 
мотивираща за изучаване на езика, защото жителите на тази част на страната не могат 
да се похвалят с добро познаване на английски, така че от нас зависи да се адаптираме, в 
което виждам голямо предимство. Освен това околната среда е изключително добре 
запазена и качеството на живот се описва най-добре от чистия въздух от морето, 
чистите плажове и голям брой зелени площи. 
Разбира се, възниква въпросът с какво да се живее по време на проекта, но тази грижа е 
премахната, като се има предвид, че програмите за ИСС се финансират от Европейската 
комисия, която покрива разходите за живот, като се зачитат всички основни нужди. 
Включени са разходите за настаняване и месечна помощ, от която можете да живеете 
съвсем прилично. Безбройни са ползите, които този проект носи.“

MILENA



„Здравейте, хора!, думите, с които се представях на хора от 26 нации по време на културна вечер в 
Испания, в този малък град Тарагона. С тези думи ви се представям и сега. Казвам се Милош, на 24 
години съм и това е първият ми опит от този тип. Голямото ми желание беше да кандидатствам и да 
участвам в този и подобни проекти. Това се превърна в реалност, спортно доброволчество, спорт, с 
който се занимавам отдавна, а сега участвам в него и от другата страна.

Самото пристигане, еуфорията, 
пътуването, не могат да бъдат 
описани лесно. Най-важното е да 
знам, че имах голяма подкрепа от 
хора от ADP-Zid, а когато дойдох в 
Испания, страхотни хора от екипа 
на Association Mundus. 
Социализирането с около 100 
души от различни култури, нации, 
религии и мнения е нещо, което 
бих пожелал на всеки човек на 
тази планета.



Лично аз много харесвам испанския език и първата положителна изненада от проекта 
беше, когато ми казаха, че имам съквартирант от Венецуела, казват - той говори само 
испански. След това идват дните на опознаване и споменатата по-горе културна вечер, 
която е едно от перфектните събития по проекти като този. Танци, песни, игри, напитки, 
храна, от 26 държави, незабравимо. След това започна интензивно, интересно, полезно 
обучение, което продължи 7 дни преди началото на игрите. По време на това обучение, 
срещите с различни хора, държави, обичаи, срещи и пресичане на мнения, работа в екип, са 
нещо, което ме промени като човек, засегна много от мислите ми. 

И тогава игрите и всичко, което носят, отговорност и работа от една страна, наслада и 
реализация на мечти от друга. Запознаване със спортисти, подкрепа, общуване и всичко 
това, докато 100 доброволци напуснахме комплекса и отидохме на незабравим къмпинг 
край плажа. Отново ново преживяване, отново наслада и дори тъга при напускане на 
лагера. 

Идва последната седмица, хората стават още по-свързани, осъществяват се контакти, 
някои може би дори за цял живот. Преобладават емоциите, щастието, че участвахме в 
такъв прекрасен проект, тъгата, защото се разделяме с хората, с които споделихме живота 
за предходния месец. 

И накрая, завръщане в страната ни като нов човек, който ще бъде вечно благодарен за 
възможността, с нови приятели, нови знания, нови мнения. Сега повече от всякога 
продължавам да работя върху себе си, да участвам и да кандидатствам за подобни проекти, 
защото възможностите са безкрайни и бих препоръчал това на всеки млад човек от сърце. 
Наслаждавайте се, пътувайте, осъществявайте мечтите си, живейте ги!“ 

MILOS



Милош Ристовски е от Куманово, Северна Македония, живее и работи в Брюксел, 
Белгия като генерален секретар на Младите европейски федералисти, където 
ежедневно се застъпва за проекти за по-голяма интеграция на Европейския 
съюз. Преди това Milosh беше изпълнителен директор на Центъра за 
междукултурен диалог. 

Милош участва в дейности на НФО от 15-годишна възраст и е участвал в 
различни дейности: от местни семинари, международни дейности до глобални 
дейности. Той също е бил ангажиран като обучител/фасилитатор с помощта на 
инструменти за НФО. 

По времето, когато Милош започна да се занимава с дейности на НФО, 
гимназията не му предложи достатъчно и CID обещаваше интересни дейности 
като: запознаване с нови хора, практикуване на английски език, международни 
семинари, пътуване в чужбина и най-важното - дейности, където той би могъл 
да направи нещо добро за своя град. 

Милош вярва, че е развил знания, умения и нагласи, като: меки умения, умения за комуникация, умения за ефективно 
разрешаване на конфликти, управленски опит на екипи, които все още използва всеки ден, компетенции, които е 
придобил чрез курсовете по комуникация и управление на конфликти. 

Милош смята, че местните и национални дейности са му помогнали да поеме по настоящия си път, особено 
дългосрочните проекти, като например годишната програма на Академията CID за бъдещи лидери, и семинарите в 
младежкия център MultiКулти, които са му дали дълъг процес на обучение и практикуване. Той казва, че уменията, 
които е придобил от тези дейности, са тези, които използва всеки ден в работата си. 

Милош се съгласява, че е трудно да се получи признание за неформалното образование на човек, особено когато 
трябва да разработите автобиография на една страница, а е направил 100+ часа дейности на НФО, но не може да ги 
постави в автобиографията си, защото няма официално признаване. 



В Белгия нещата са малко по-различни от Северна 
Македония, например когато кандидатствате за определена 
работа има изискване за висше образование, равностойно 
образование или трудов стаж. По този начин уменията, 
придобити чрез неформално образование, могат да бъдат 
признати, което е нещо, което не може да се види в Северна 
Македония. 

Милош смята, че международните семинари са страхотни, но 
семинарите, които се провеждат на местно и национално 
ниво, са задължителни, тъй като там научавате най-много.

Милош силно вярва, че неформалното образование е от полза, то 
развива умения и нагласи, но той смята, че не замества 
официалното образование, а двете е необходимо да вървят 
паралелно. Човек, който наистина иска да инвестира в знанията 
си, трябва да премине през двата процеса. 

Една от най-успешните истории на Милош беше създаването на 
младежкия център MultiКулти, първо в Куманово и в по -
широкия регион. Тази година се навършват 10 години от 
създаването на младежкия център. Любимите му моменти от 
MultiКулти са след завършен проект, когато той трябва да 
представи резултатите от проекта на местната общественост.

MILOSH



Kазвам се Нора и съм на 26 години от София, 
България. Аз съм графичен дизайнер през 
деня, стриймър на видео игри през нощта, 
майка на морско свинче целогодишно.

Докато преди много години бях участвалa в 
неформални образователни дейности, 
свързани предимно с практикуване на 
английски език, последният ми опит беше 
пътуване до Латвия в началото на 2020 г., 
където участници от цяла Европа се научиха 
как да станат млади ръководители на групи 
въз основа на нова методология от Център 
Марта. Реших да се включа в програмата за 
обучение чрез Сдружение „Бъдещето сега“ 
отчасти поради желанието да науча повече за 
себе си и още по-дълбок копнеж да дам на 
младите хора около мен по-добър шанс да се 
изразяват в по-млада възраст. 



Въпреки че имам чувството, че съм 
придобила прилично количество 
знания по определени теми, свързани с 
обучението, неочакван резултат беше 
засилената увереност. Обикновено не 
съм човек, който да вкарва мнението си 
в разговор, но напоследък рядко се 
колебая, когато искам гласът ми да 
бъде чут по теми, които силно ме 
вълнуват, било то равенство, психично 
здраве, сексуално образование и други 
подобни. Друг донякъде неочакван 
резултат беше абсолютно приказно 
приятелство, което се разцъфна по 
време на това пътуване. 

Днес неформалното образование е 
категорично задължително за мен. 
Ангажирането на индивида на лично 
ниво, това е пространство за естествен 
растеж, вместо задължителна 
съвместимост. NORA



Професионалният ми път и обучение са посветени на трансформацията на 
конфликти, главно тези, произтичащи от граждански конфликти или политически 
идеологии. Следователно едно от най -силните ми качества е картографиране на 
конфликти, включително техния източник, участници и структура. Освен това имах 
възможността да работя с OAS (Организацията на американските държави) и 
Европейския съюз в множество избирателни процеси, провеждани в различни страни, 
включително Парагвай, Афганистан, Пакистан, Еквадор, Колумбия, Ел Салвадор и 
Хаити от 2014 г., което също ме изложи на особеностите на 
различните култури като международни организации. Вярвам, че 
докато силата на собствения глас и способността да се даде този вот 
е едно от основните права, които ползваме в демократичните 
страни, силното демократично управление е от съществено 
значение за изграждането на солидни общества. През последните 
години (2017) се съсредоточих върху въпроси, свързани с активните 
конфликти и минни полета, а в момента съм на двугодишна мисия в 
Украйна с Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа 
(ОССЕ) като специален наблюдател. В тази роля една от най-важните 
ми функции е да мога да предам ясно, както вертикално, така и 
хоризонтално, ключова информация за ежедневния процес на 
вземане на решения. За тази цел събирам информация чрез местни 
интервюта и визуално наблюдение и изготвям месечни доклади за 
ситуацията със сигурността в зоната на намеса за конкретни 
инциденти, следвайки насоките на ОССЕ за наблюдение на правата 
на човека, основните свободи и междуетническите отношения. 
Като част от работата ми е необходимо да култивирам и поддържам конструктивни 
отношения с местните и регионалните власти, представители на малцинства и религиозни 
групи, гражданско общество и местното население. Имам диплома по международни 
отношения (Университет в Каляри, 2008-2011 г.) и магистър по международни науки 
„Международно сътрудничество и посредничество при конфликти“ (Университет в Пиза 
2012-2014 г.), с област на обучение, която включва правни инструменти за длъжността – 



конфликтна област, цикъл на проекти, геополитика, антропология и пол, както и право на 
международното сътрудничество и др. Имам и специализирано обучение във враждебна среда, 
управление на кризи на цивилното население и съм посещавал курсове по наблюдение на 
избори. 
Имах възможността да работя с малцинствени групи и млади хора по въпроси, свързани със 
създаването и насърчаването на междукултурен диалог, използвайки творчески методи за 
трансформиране на конфликти, миграция и вътрешни движения и междурелигиозен диалог. 
Участвал съм в следните обучения: 

• Обучение на ЕС „Младежта в действие“ „Гражданство - нови идеи 
в Европа“. Киев, Украйна (2014)

• „Култивар: Евро-средиземноморски игри за междукултурен 
диалог“. И� ордания (2013)

• „Младежи за общо бъдеще - творчество в трансформацията на 
конфликти“. Прищина, Косово (2012)

• „Миграция и мобилност“. Грузия (2011)
• „Младежта в действие“ „Междурелигиозен диалог в работата с 

младежи“. Рига, Латвия (2010).

Неформалното образование е вид обучение, което се провежда 
извън учебната програма, предоставена от формалното 
образование. Неформалните учебни дейности са от основно 
значение за моя личен и професионален растеж.

PAOLO



Здравейте, аз съм Рая, на 26 години съм и работя в младежкия сектор. Работя 
в неправителствени организации, откакто завърших образованието си, 
въпреки че никога преди това не съм си го представяла като моя път в 
живота – изучавайки бизнес, предприемачество, финанси и счетоводство, 
имах съвсем различна представа за това как ще протече животът. Животът 
имаше различен план за мен обаче – започнах работа като административен 
асистент в неправителствена организация в София, България, откъдето съм, 
с мисълта да натрупам опит, преди да си намеря по-подходяща работа. 

Но има нещо вълшебно, завладяващо и привлекателно за мен в работата в 
третия сектор и нямаше как да не искам да знам и да преживея повече от 
това, след като „случайно“ се озовах в него. Прекарах една година в 
Европейската доброволческа служба, доброволствайки за прекрасна 
организация, подкрепяща млади хора в Милано, Италия, а сега съм част от 
Управителния съвет, както и мениджър на младежки проекти в младежка 
организация в София , наречена Сдружение „Бъдещето сега“. Тук изследвам 
дълбочините и границите на околната среда, проектите и инициативите, 
възможностите за младите хора, с голяма страст и много желание за работа! 

В много отношения неформалното образование и младежкият сектор 
напълно промениха и оформяха живота ми. Попаднах на позиция стажант, 
участник, организатор, понякога дори фасилитатор, а неформалното 
образование ме накара да видя ученето и образованието в много различни и 
прекрасни светлини. Неформалното образование е обединение, мост за 
разбирателство и сътрудничество по теми като правата на човека, 
социалните действия, образованието, просперитета, превенцията на 
насилието и много други. Нещо повече, чувствам, че неформалното 
образование е създало в мен по-голям капацитет за грижа и по-голяма 
нужда от участие в процеса на вземане на решения, дискусии и по-голям 
стремеж към учене през целия живот.



Нещо много важно, което научих и затвърдих 
благодарение на неформалното образование, беше 
значението на рефлексията. В повечето неформални 
дейности, в които съм участвала и организирала, винаги 
има предвидено специално място за размисъл – какво съм 
научила, какво се е променило с мен, какво повече искам и 
как да го получа. Когато прекарвате известно време в 
размисъл, подобрявате резултатите от това обучение за 
себе си. Но когато включите същите тези принципи в 
други аспекти на живота си, вие ги подобрявате по същия 
начин. 

Като съвет бих казала, че ако не сте – скочете в света на 
неформалното образование, знаейки, че то е пълно с 
подкрепа, разбиране, невероятни интересни знания и 
прекрасни хора. Влезте и се поучете от опита, мислите и 
въображението на други хора, знаейки, че и вие също ще 
допринесете за техните. 

RAYA



Здравейте :)

Казвам се Росалия и работя в сферата на младежта почти 8 години. Първият ми 
опит с младежки проекти и неформално обучение беше свързан с това да бъда 
ментор в младежки доброволчески проект в малка неправителствена организация 
в моя роден град. Проектът беше за работа с деца и младежи със специални 
потребности. Имаше 24 доброволци от Испания, Турция и Полша, които прекараха 
6 месеца в помощ и общуване с млади хора, учене един от друг и изграждане на 
отношения на приятелство и сътрудничество, които продължават от години. Това 
беше моментът, в който разбрах колко важно е неформалното обучение за всеки 
млад човек, колко можем да спечелим въз основа на трансфер на знания, обмен на 
компетенции и развиване на нови умения, като същевременно се забавляваме с 
връстници, които имат сходни цели и нагласи. 

След това продължих да работя в рамките на младежки проекти като 
ръководител на проекти, но и като постоянен обучаващ се и участник в различни 
неформални учебни дейности. 

Честно казано, една от най-удивителните неформални дейности, която имаше 
голямо положително въздействие върху мен самата и професионалната ми 
кариера, беше курс за обучение, който се проведе през май 2017 г. в Закопане, 
Полша. 25 младежки работници от 8 различни държави участваха в курса за 
обучение с цел повишаване на информираността на младежките работници 
относно реализирането на различни видове инициативи по проекти.  

Въпреки повишаването на квалификацията на младежките работници и тяхното 
личностно развитие, обучителният курс беше насочен към насърчаване на 
междукултурния диалог. Благодарение на взаимното сътрудничество беше 
създадена стабилна и надеждна мрежа за контакти, която даде възможност на 
участниците да насърчават добрите отношения и основите за успешни бъдещи 
партньорства.



След като участвах в тази дейност, се мотивирах да получа сертификат за управление на проекти 
(PMP)® и да се съсредоточа върху инициирането и управлението на младежки проекти. Така 2 години 
по -късно, заедно с моя скъпа приятелка и колега, започнахме нашето приключение, като създадохме 
собствена неправителствена организация – Сдружение „Бъдещето сега“. 

Организацията работи по национални и международни инициативи, дейности и проекти за и с млади 
хора и младежки работници. Ние сме страстни за ученето и висококачественото образование, 
изграждането на мултикултурни мостове, равенството и правата на човека, лидерството и личностното 
развитие, както и трансфера на знания. 

Непрекъснато се стремим да мотивираме обучаемите и да създаваме култура на обучение, като 
предоставяме консултации и насоки относно ученето през целия живот в училища, университети и 
работни места. Насърчаването на ученето през целия живот се превърна в една от основните ни цели, 
тъй като предоставя уникалната възможност на младите хора да развият нови умения и компетенции и 
да създадат невероятни преживявания, обогатявайки приятелства и ценни спомени с други младежи!

ROSALIYA



Името ми е Сабина, аз съм танцьор и танцов педагог за деца в 
предучилищна възраст. 
Обичам хип-хоп културата и всички нейни елементи станаха част от 
живота ми, когато бях още дете. Пробвах много спортове в началното 
училище, а в началото на гимназията се записах в училище по танци, 
което все още е част от живота ми. Имам диплома за предучилищно 
образование, но напоследък съм по-склонна да работя с младежи и 
имам повече интерес към други сфери на работа, като: организатор на 
събития, графичен дизайн и дигитален маркетинг. Като педагог, 
младежки работник и доброволец, участвах в много дейности в 
младежки лагери. Като детегледачка в Калифорния също бях част от 
една програма за културен обмен, която беше единствено по рода си 
преживяване. Работих, учих, пътувах и създавах нови приятели там. 
Освен това, научих много за себе си и това ме направи психически по-
силна. Когато имам време, обикновено търся интересни възможности 
за неформално образование, тъй като винаги обичам да научавам 
нещо ново. В свободното си време обичам да творя, да рисувам, да 
шия, да рисувам, да танцувам, да се забавлявам, да пътувам, да чета, да 
медитирам, да слушам музика ... Вече съм участвала в много обучения 
по НФО; започнах още в началното училище. Досега са се натрупали 
доста – от спортни клубове, лека атлетика, баскетбол, волейбол, 
религиозно образование, уроци по танци, мотивационни дни на 
Червения кръст за аниматори, образование за преподаватели, 
ситопечат, бизнес класове, часове по английски език... Участвах във 
всички тези обучения, защото обичам да научавам нови неща и 
защото училището никога не ми е давало такива дейности. НФО ви 
дава практически знания и чрез тях вие израствате като личности. 
Дава ви опит и възможност да се запознаете с нови хора със същите 
цели и интереси. Това ме направи това, което съм днес: социален, 
позитивен, здрав, упорит, изобретателен, комуникативен, 
интелигентен човек... Чрез НФО срещнах и много интересни хора, 
организации, създадох приятели и лични връзки. НФО наистина може



да ви даде много, същите неща, които толкова ни липсват в училищната ни система. Неформалното образование 
подсъзнателно ви учи на солидарност, толерантност, сътрудничество, работа в екип, съпричастност и да бъдете 
себе си. Мисля, че всичките ми знания и опит, които получих чрез различни НФО дейности, ми помогнаха да реша 
проблемите, с които се сблъсках. Аз съм по-изобретателна по всяко време и навсякъде, защото имам известни 
познания от различни области на живота. Добре е да се опитате да научите различни неща от различни области. 
Мисля, че работодателите в Словения все още дават приоритет на формалното образование. 

За тях НФО все още е просто интерес и те гледат на тези дейности като на хоби. Моят съвет към всеки е: 
„Включете се в дейност на НФО, никога не е късно да научите нещо ново. Има толкова много неща, които да 
научите в този свят, така че отворете ума си и никога не спирайте да изследвате и търсите знания. НФО 
обикновено е по-забавно и спокойно от ученето в училище. Ние се шегуваме с обучителуте, помагаме си, 
общуваме и извън клас ... Сигурна съм, че ще срещнете нови хора, ще се развиете като личност, може би ще 
излезете от зоната си на комфорт, а също и ще научите нещо, от което се нуждаете в живота, кариерата си и ще 
намерите свой собствен път.



Здравейте, казвам се Садри Алиу, албанец съм, роден в 
Швейцария, прекарал съм там три години от детството си, но 
истинският ми роден град беше Прешево (Асане), малък град, 
разположен в южната част на Сърбия. 
Сега съм на 27 години, бивш студент на CST, завършил 
„Югоизточен европейски университет“ в Тетово, Северна 
Македония, където живеех там от 2012-2015 г. След това се 
връщам отново в любимия ми град Прешево, търсейки нещо, 
но не ми е ясно какво наистина искам. 
В началото започнах да търся възможности за работа, където 
мога да намеря себе си, да търся някои курсове, събития, 
дейности, доброволческа работа каквото и да е просто да бъда 
зает, но беше трудно, защото липсват достатъчно 
възможности за младежи. 
След една година с много трудности станах част от местни 
неправителствени организации, които ръководят и 
координират дейности на местно ниво и се опитвам да повиша 
информираността и капацитета на младите хора в своя град.

Най-голямата ми мотивация за неформалното образование, гражданското общество и работата с 
младежта се случи през 2017 г., когато присъствах на обучение по социално предприемачество в Топола, 
Сърбия. Не съм толкова подготвен, не съм сигурен какво се случва, но нещо ме тласкаше.
След това следях повече от 20 проекта по „Еразъм+“, почти съм част от всяка дейност или проект, 
управляван от неправителствена организация Iuventa по програма „Еразъм+“. Моят кръг стана толкова 
огромен, че срещнах нови приятели – различни култури, пътуване от една страна в друга, предизвиквайки 
моето аз, умът ми се промени по добър начин, станах по-учтив, научих се да слушам другите, придобих 
много знания, подобрих уменията си в различни области през процеса на НФО. 



Сега, след целия този опит, израснах професионално по време на участието си в различни теми и проекти, 
финансирани от Европейската комисия по програма „Еразъм+“ в цяла Европа. Затова най-важното е моята воля и 
времето ми не трябва да се губи, а да дам всичко от себе си за напредъка и активизирането на нашите младежи.
Не съм уморен да виждам младите хора, които нямат възможности или са манипулирани от някои механизми, 
уморен съм, виждайки ги, че не са готови да се борят за правата си .. Така че опитът чрез неформално 
образование, обмен на идеи между млади хора, проблеми, с които се сблъскват по пътя, наблюдение отблизо на 
учебния процес с млади хора от Европа, които учат заедно и разпространяване на информация сред младежите, е 
всичко, от което се нуждае нашето общество... 

Понякога трябва да забравите кой сте, откъде идвате, малцинство сте или не, а да се съсредоточите върху това, 
което искате да бъдете... Разбрах, че НФО е толкова важно, колкото и формалното обучение, може би повече... 

Бъдете част от него, ще съжалявате, че не сте започнали по-рано... 



Казвам се Сандра Богданович и съм журналист. В момента работя в 
Сръбската национална телевизия като журналист/репортер. На 25 
години съм и преди 3 години започнах работа в областта на 
неформалното образование, защото като журналист исках да 
почувствам мултикултурност и да науча повече за алтернативните 
начини на учене, да подобря знанията си за други религии, езици и 
традиции. Започнах да работя доброволно и след това в сферата на 
НПО, когато бях в гимназията, но по-сериозно започнах, както казах 
преди 3 години в неправителствена организация Iuventa, защото това 
е една от най-добрите организации в моята страна, която ми даде 
всички възможности да продължа напред като младежки работник. 
Участвала съм в курсове за обучение, обмени, срещи и съм била 
ръководител на много от тях. Започнах да уча за неформалното 
образование чрез обучения, настолни игри, с едни от най-добрите 
обучители и фасилитатори. Както казах, първоначално беше полезно 
за работата ми, но след като започнах да я правя, се влюбих в света на 
неформалното образование. Исках да се запозная с нови хора с 
различен профил от моя, да науча повече за техния процес на работа в 
областта на неформалното образование. Когато бях по-млада и по 
време на формалното си образование, винаги ми се струваше скучно и 
трудно да уча по традиционен начин. Винаги съм искала то да бъде 
по-креативно, по-отворено и приспособено към възможностите на 
всяко дете/човек. 
 
Спечелих много от НФО и с гордост мога да кажа на първо място, че 
съм придобила много самочувствие по време на всички сесии и 
обучения. Спечелих много нови перспективи, приятели. Това ми 
помогна, защото започнах да изпитвам повече любов към себе си и да 
бъда по-сигурна в идеите си и това, което искам в живота. Това ми 
помогна с някои контакти, свързани с работата, които мога да 
използвам, когато имам нужда от тях, и да им помогна да станат 
публични и да бъдат чути в националната телевизия. 



Това ми помогна да намеря пътя си и човека, който искам да бъда. 
НФО ми помогна да бъда по-наясно с личните борби на хората. 
Първо беше трудно да се разпознае напредъка ми, защото беше 
невероятно как се чува гласът ми, как се приемат идеите ми и колко 
бързо се движа напред по пътя си в неправителствената 
организация Iuventa. Спечелих самочувствие и никога не съм 
мислила, че мога да бъда толкова отворена с непознатите. От тази 
гледна точка, напредъкът, който постигнах, беше огромен и мисля, 
че никой и нищо друго не би могло да ми повлияе по по-добър 
начин, отколкото това, което се случи чрез семинари и обучения по 
програми за неформално образование. Работодателят ми го 
разпозна бързо и затова имах първата си ролята на фасилитатор за 
толкова кратко време. Тя ми даде възможност да управлявам 
социални медии, защото вярваше, че аз съм най-добрата за това, 
защото се справих толкова бързо. На всички, които мислят да 
започнат с НФО, предлагам да бъдат отворени, когато навлизат в 
областта на НФО, защото има толкова много неща, които то 
предлага на хората. Първо нека започнем с някои основи, 
запознаване с НФО и ако на човек му хареса, тогава може да отиде 
по-дълбоко и да разкрие много повече дори в края да бъде обучител 
и да води сесии, това е най -доброто усещане !!!! Бих им казала, че 
НФО промени живота ми, бих им казала, че ако винаги са били в 
„битка“ с традиционния начин на обучение, тогава това е най-
доброто за тях. Това със сигурност ще им отвори очите и ума за 
неща, които смятат, че са извън тяхната лига. Това ще ги сближи с 
хората по целия свят и ще им даде много нови приятели и 
перспективи. Моят съвет към тях: подгответе се да се сбъдне 
всичко, за което сте мечтали!

SANDRA



Аз съм Силвия Дервиши, на 25 г. от Тепелене, Албания. Училa съм геоинформатично инженерство и в момента 
работя като координатор на проекти в асоциация „Отвъд бариерите“, която работи в областта на младежта. 
Започнах да участвам в дейности на НФО през 2013 г., където имах възможност да участвам за първи път в 
младежки обмен в Лисабон, Португалия. Оттогава се запознах с изпращащата организация и съм участвала в 
повече от 100 дейности на НФО на местно, национално и европейско ниво, съответно в младежки обмени, курсове 
за обучение, семинари, последващи дейности, срещи в мрежата и т.н. Чувала съм от мои приятели, които са били 
част от тези дейности преди мен, че това ще бъде едно незабравимо преживяване и определено трябва да ги 
посетя. Така че, бих казала, че от това, което бях чула, избрах да си дам шанс да разширя кръгозора си, да получа 
нови знания, да се запозная с нови хора, да се забавлявам и да подобря уменията си. 

Винаги казвам на всеки, който ме пита, че тези дейности променят живота. За мен лично тези дейности ми дадоха 
повече от знания. Разбира се, това беше основното, което получих, тъй като те ви предоставят различен тип 
обучение, информация и методи, които не са много често срещани в официалната система. Но освен това, тези 
дейности ми помогнаха да опозная себе си и да се изградя не само лично, но и професионално. Освен факта, че 
имах възможност да изградя определени компетенции, имах възможността да се срещна с невероятни хора и 
младежи от цяла Европа и започнах да виждам неща извън моята малка кутия, където бях свикнала да живея. 
Създадох нови приятели и научих за ценностите на правата на човека, приобщаването и значението на 
младежката работа, и отново потвърдих, че няма реални граница между хората, идващи от различни страни, но 
най-вече тази граница е заложена в съзнанието ни. 

Благодарение на различни дейности, в които участвах в рамките на програма „Еразъм+“, изградих своите 
компетенции и знания в различни области като права на човека, равенство между половете, социално включване, 
предприемачество, създаване на политики и др. Уменията, които подобрих по време на дейностите, ми помогнаха 
да се ангажирам по-активно на местно и европейско ниво в организацията, в която участвах, и с опит, който имах, 
бях приета да работя в асоциация „Отвъд бариерите“. Участието в дейности на НФО винаги е ефективен начин за 
учене и усъвършенстване и ме тласка напред да работя и да се ангажирам повече в тази област. Имайки 
възможност да споделям различни мнения и идеи за изграждане на нашите общества, да си сътрудничим 
помежду си, да допринасяме за повишаване на участието на други младежи и да чувстваме, че малкият ни принос 
все още прави промяна, ме мотивира да продължа да работя в младежкия сектор. В тези събития осъзнах 
важността на междукултурното обучение, зачитането на разнообразието и насърчаването на европейските 
ценности като човешките права, изграждане на мир и демокрация, равенство и солидарност за 
маргинализираната младеж и върховенството на закона. 



Докато съм на позиция координатор на проекти, наред с други, аз отговарям за поддържането на комуникация с 
различни партньори от Световната банка и ЕС и организирането на различни дейности, които ми помагат да 
развия уменията си в организацията, комуникацията, управлението на времето, но по важното е, че тези дейности 
и проекти ме накараха да осъзная, че предприемането на действия е ключовият елемент за подобряване на 
обществото.

Не беше много трудно да се разпознае напредъкът, защото той беше видим дори след първата дейност, докато 
разбирах, че съм по-компетентна в различни теми, подобрих уменията си в комуникацията, лидерството, чуждия 
език и т.н. Чрез участие в различни дейности и семинари успях да повиша креативността си, да науча как да бъда 
по-съпричастна и да повиша гласа си към различни каузи. Последните две години също започнах да практикувам 
като фасилитатор в различни дейности на неформалното образование, където открих друг аспект на 
международната младежка работа, който обичам и с който бих искал да се занимавам повече.

Бих препоръчала на младежите да участват повече в дейности като курсове 
за обучение, семинари, обмен на младежи, финансирани от програмата 
„Еразъм+“, защото според мен това е истински променящ живота опит и ще 
ги снабди с правилните умения и компетенции за цял живот и пазара на 
труда. Тези дейности осигуряват различен и интерактивен опит в 
обучението, което е важно, за да се развиете като личност и да направите 
промяна в обществото. Тази форма на обучение ще засили вашето критично 
мислене, ще ви помогне да възприемате нещата от различна гледна точка и 
най-важното НФО е изградено около участието, така че младите винаги ще 
бъдат главни герои и главни актьори.

SILVIA



Името ми е Соня, на 32 години, любопитна и жадна за знания. Говоря 
английски и руски. До днес никога не съм спирала да уча и да 
научавам нови неща всеки ден. След като работих в частния сектор в 
продължение на 10 години, смених десетки работни места, днес 
работя в публичната администрация (сектор култура и асоциации) и 
накрая успях да дам уменията си в услуга на общността.
Живея на великолепния остров Сардиния. Като островиец, израснах 
пред трудностите на живота сред морето (неудобство при пътуване, 
скъпи транспортни средства и лоша достъпност). Така започнах да се 
премествам от родната си територия и да опознавам Европа 
сравнително късно, като студент. 
Благодарение на света на проектите, станах наясно с многобройните 
възможности, популяризирани от програмата „Еразъм+“. С тях имах 
възможността да се включа в нови и неочаквани контексти. 
Предимствата, които съм извлякла от тях, са безброй. Първо, за да 
мога да повиша професионалните си умения, второ, за да мога да се 
изправя пред моите връстници от различни култури. Научих как 
„разнообразието е уникален актив“.  
Изпитах и изпробвах върху себе си значението на известните 
„напречни умения“, които не познавах преди. Разбрах как 
неформалното образование може да промени както образователния, 
така и работния контекст.

Считам себе си за голяма късметлийка, защото съм участвала в 10 различни проекта. В 
началото реших да участвам, защото бях очарована от идеята да бъда способна да се 
свързвам в 100% международен, хетерогенен и динамичен контекст. Участвах в 
проекти заедно с връстници, но работех и с групи хора с увреждания, сирийски 
бежанци, кюрдски овчари и хора с по-малко възможности от всички възрасти. Работата 
в контексти, толкова далеч от „ежедневието“ ми помогна да разбера силните си страни, 
да разбия някои от предразсъдъците и стереотипите, за съжаление присъщи на нашата 
култура.



Участвах в курсове за обучение и културни обмени, както в чужбина, така и в Италия. Всеки проект ми е дал нещо 
уникално, както по отношение на придобитите умения, така и по отношение на новото осъзнаване. 
Неформалното образование е фундаментално. То позволява да се придобие определена съпричастност и 
чувствителност, критично мислене, проницателно и интелигентно учене. 
Научих се да се фокусирам върху целите си, да работя в екип, да възприемам стреса не като враг, а като 
мотивиращ фактор. Научих се да давам по-малко значение за чисто икономическите аспекти и по-голямо 
значение за социалните аспекти. 

Днес продължавам обучението си, ежедневен растеж и „учене чрез правене“. Благодарение на уменията си за 
решаване на проблеми и публично говорене, често съм определяна като лидер на работни групи. Без проектите 
по „Еразъм+“ вероятно днес нямаше да имам същите възможности за работа и кариера, освен това познаването на 
езици ми даде важно конкурентно предимство. 
На младите хора бих казала: никога не спирайте! Скачайте, изследвайте, слушайте, учете. Само като се поставите 
отвъд линията на комформта, ще разберете какъв е вашият талант. 

SONIA



УЧЕНЕ ПО ВРЕМЕ
НА ИГРА

1985, Ампелокипой, Солун, час по математика – 
въведение в дроби !!! Нашият учител влиза в класа с 
шоколадова торта, разделя я на равни дялове и ни 
сервира! След като я гледахме с вълнение и изненада, 
след като изядохте парчетата торта, беше толкова ясно 
какви всъщност са дробите и как се работи с тях! И 
моля, не забравяйте, че не съм (никога не съм бил) 
човек на математиката! 
Обучението чрез опит може наистина да мотивира 
учениците да споделят идеи, да изпробват нови 
методологии и да научават нови неща в игрова среда. 
Нови знания, които по чудо се нуждаят от по-малко 
домашна работа, за да бъдат натрупани и запомнени! 
Ученето чрез опит създава атмосфера на справедливост, 
преодолява академичните и езиковите бариери, 
освобождавайки хората (от всяка възраст) без 
академични тежести или когнитивни проблеми!
Освен това, всеки може да бъде „учител или ученик“ в 
този опитен кръг от знания. Тъй като психодинамиката 
и груповата динамика играят важна роля, хората 
действат по холистичен начин, а не само с когнитивните 
си умове, новите знания стават общи, резултат от 
групата, насърчава се солидарността и работата в екип. 



2020 Солун. Сега, когато съм на 43 години, все още се 
радвам да участвам в НФО дейности, като обучител 
(учител) или като участник (ученик). 

Опитайте НФО, опитайте се да учите, докато играете и 
удивете или, дори по-добре, изненадайте 
когнитивните си умове, като активирате цялото си аз! 

Urania 



Аз съм графичен дизайнер и студент по архитектура, на 25 години и съм от 
Усана, град с около 5000 жители в провинция Каляри, Сардиния. В момента 
живея в Лисабон, Португалия, за да завърша курса си на обучение и 10-
месечния си период в „Еразъм+“. 

Преди около три години участвах в много дейности за неформално 
образование. След като изпълних националната държавна служба в TDM 
2000 International, успях да участвам в няколко курсове за обучение, обмен 
на младежи и дейности за мобилност от всякакъв вид.
Избрах да участвам, защото този вид дейност формира напречни умения, 
които другите образователни системи не предлагат, всъщност аз придобих 
по-практически и по-малко академични умения, по-полезни при справяне с 
ежедневието и други хора. 

Не беше трудно да се разпознае 
напредъкът, защото той беше 
видим от практическа гледна 
точка; хората, които можеха да 
видят напредъка, оцениха моя 
„нов“ начин на работа и 
отношенията с хората, участващи в 
този процес.



Този вид дейност е полезна за всеки, особено за 
хора, които все още не са определили своя 
собствен път и търсят много силни външни 
стимули, които да бъдат адресирани по-добре.
Неформалното образование е също толкова 
важно, колкото и формалното образование, 
защото вярвам, че неформалното образование, за 
разлика от формалното образование, има 
голямото предимство да учи от и за 
ежедневието.

Следователно това е възможност, която не 
трябва да се пропуска! 

VIOLA



Казвам се Юнуш от Истанбул, Турция и  съм на 
29 г. Професията ми е дигитален маркетинг и 
работя на свободна практика. Интересувам се 
да бъда дигитален номад. Обичам да пътувам, 
да откривам нови култури, хора и места. Бях 
доброволец в Полша по проект на „Еразъм+“.
Благодарение на проектите се запознах с много 
хора от различни култури. 

Като пример за неформални образователни 
дейности, ние играехме игри с децата в гората 
и учехме английски. Атмосферата определено 
влияе върху образованието на хората. Не 
можете да научите хората какво е в живота, 
като държите хората зад затворени врати.

Най -важната печалба от такива дейности са хората. Запознаване с нови хора, 
създаване на нови приятели и разширяване на кръгозора ви. Това са много 
ценни постижения. В крайна сметка всичко, което знаем, е за хората.



Различните умове означават различни мисли. 
Когато в една среда има различни умове, всеки 
изразява различни идеи. По този начин имаме 
възможност да погледнем на нещата от 
различни гледни точки и различни прозорци.

Животът се преживява, като се живее. За 
да живееш живот, трябва да откриеш. 
Животът не може да бъде преживян, 
седейки у дома пред екран. 

Открийте живота си... 

YUNUS



Името ми е Зак и в момента живея по начин, който никога не съм очаквал. Целият ми живот беше някак предсказуем, 
но стигнах до момент, в който се оказах, че отлагам 4 поредни години, имам лоши навици, стационарен с 
университетското си обучение, в зависимост върху парите на семейството ми и чувството, че „копая дупката си“ ден 
за ден. Не издържах повече. Трябваше да направя нещо по въпроса.  

В същото време, преди около година и половина, се случи, че намерих проект за доброволчество в Румъния, някъде 
далеч от родината ми Гърция, място, където мога да започна от 0. Така че, отидох; този път посветен да правя всички 
неща, които не бях правил през всичките тези години; да не казвам „не“ на възможностите и да поема отговорност за 
действията си. Като участвах в програма, свързана с благосъстоянието, област, която ме интересува много, започнах 
да правя семинари в училищата за психичното здраве, спортни класове, създавайки благотворителна надпревара от 
нулата заедно с други разнообразни дейности. През повечето време прилагах метод, чието име не знаех. По-късно, 
след като участвах в обучения, предназначени за доброволци на EVS, се запознах с „неформалното образование“. И 
накрая, дейностите, които извърших и не можах да обясня въздействието, което имаха, имаха термин, към който да се 
отнасят. 



Но не само това, че като участвах в обученията, станах по-способен да формулирам резултатите от обучението 
и да планирам собственото си обучение. Това ми помогна да имам по-ясна представа как да насърча конкретни 
умения и знания към моята целева група, като например работа в екип, лидерство, комуникативни умения, 
дори съпричастност. Виждайки себе си, че поемам такава активна роля в оформянето на собствения си живот, 
както и помагайки на другите да направят това, придаваше на живота ми такъв смисъл, че просто не можех да 
скрия колко добре се чувствах. Това, което също ме изненада, беше, че всичко това се отрази в отношенията ми 
с хора, които започнах да ценя повече. 

Това ми се стори ясно, докато участвах в младежки обмен, веднага след моята EVS служба, организирах няколко 
семинара, за които получих вдъхновяваща обратна връзка, но и за позицията ми като индивид. Този февруари, 
връщайки се у дома след 11 месеца приключения, не бях същият човек. Най-накрая разбрах каква искам да 
бъде следващата ми стъпка и как да я направя. И така, започнах да търся начини да се включа в овластяването 
на хората, като използвам уменията си за неформално образование. След безмилостно търсене в мрежата и 
изпращане на имейли, се включих в обучения за улесняване на диалога и намерих предложение за работа в 
неправителствена организация, която се занимава с младежка работа. Беше трудно предизвикателство за мен 
да стигна до там, но постоянството ми сега ме поставя в позиция да правя стаж в тази неправителствена 
организация, както и да бъда фасилитатор на диалог за студенти от различни култури. Понастояюем се 
приближавам към целта си всеки ден; да помогна на хората да открият истинския си потенциал и да се 
усъвършенстват.

ZACH
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