Сдружение „Професионален форум за образованието”
търси доброволци за Международни младежки обмени

Искате ли да пътувате по света почти без никакви разходи, да научавате нови неща, да създавате
контакти и приятелства, да придобивате опит в организирането на събития и проекти, да получавате
международно признати сертификати за меки умения?
Всичко това е част от международните младежки обмени по програма „Еразъм+“.
Международните младежки обмени по програма Еразъм+ са краткосрочни събития (обикновено 5-10
дни), в рамките на които младежки групи (от 5 до 15 участници) от няколко държави се срещат в
страната на организацията-домакин. Всеки младежки обмен има тема и програма, и представлява вид
неформално образование, затова обикновено участниците получават YouthPass сертификат. Всички
разходи на участниците по настаняване, храна и пътни се поемат от програмата. Пътните разходи се
реимбурсират, т.е. участниците си купуват сами необходимите билети, а след приключване на обмена
организацията домакин връща на участниците реално изразходваните суми на база предоставените й
билети.
Сдружение "Професионален форум за образованието" има много партньори по „Еразъм+”,
неправителствени организации в над 30 страни по света: Румъния, Турция, Македония, Италия,
Испания, Португалия, Полша, Великобритания, Естония, Литва, Азербайджан, Казахстан, Армения,
Мексико, Чили, Египет и др. Ние сме надежден и коректен партньор в младежки обмени, конференции
и тренинги, и постоянно участваме като изпращаща или посрещаща страна в международни проекти.
Ако имате желание да участвате в международен обмен през нашата организация, необходимо е да
следите фейсбук страницата на сдружението, където постоянно обявяваме актуалните възможности за
обмени, които предлагаме ние и някои наши партньори.
Когато си изберете даден обмен, трябва да изпратите имейл до указания адрес. Ако имаме места и Вие
отговаряте на изискванията, ще Ви поканим за интервю - лично или по скайп. Понякога изискваме CV,
мотивационно писмо или попълване на определен апликейшън, в зависимост от изискванията на
организаторите на обмена. Обикновено за участие в обмен има и малка административна такса, в
зависимост от дестинацията и условията за участие.
Повечето международни обмени (по програма Еразъм+) се организират за младежи на възраст 18-28
години; по-рядко са допустими участници на възраст 14-18 години. За лидерите на групите в
младежките обмени няма горна възрастова граница. Главното изискване за участие е да имате
комуникативно ниво на владеене на английски език, защото всички дейности и активности са на
английски, и да сте готови да участвате в предизвикателства 
Ние имаме желание да разширим нашата младежка аудитория, и да включим повече млади хора в
отборите, които изпращаме. Ще се радваме да станете участници в нашите инициативи!

