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НАЦИОНАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 9 МАЙ КАТО ДЕН НА ЕВРОПА 
И ЕВРОПЕЙСКА ГОДИНА НА МЛАДЕЖТА 2022Г. 

С ОБЩО НАИМЕНОВАНИЕ „ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА В БЪЛГАРИЯ“ 
  
Уважаеми колеги, 
Във връзка с предстоящия 9 май като Ден на Европа и с Европейската година на младежта 
2022г., Център за развитие на човешките ресурси, с подкрепата на eTwinning България, 
Европас България, Еврогайдънс България, Евродеск България, Евридика България и 
Национален екип по ПОО - България, обявява Европейска седмица в България в периода 
5 - 17 май 2022 г., с която отправя покана към всички образователни и обучителни 
организации в страната за отбелязване / отпразнуване/ посвещаване на събитие на 
Празника на Европа и Европейска година на младежта 2022 г. 
 
Каним за участие образователните институции, които искат да организират събитие или 
кампания, да направят това под напълно свободна, избрана от тях форма. Това би могло да 
бъде: 

 урок  

 изложба 

 състезание / викторина на тема Европа 

 събитие, обучение, конференция, конкурс и др. 
Възможно е също да бъде каквото и да било събитие, чиято тема е подходящо да бъде 
обвързана с Ден на Европа или Европейска година на младежта 2022 г. – например 
тематичен ден по някой от новите европейски приоритети: приобщаване, зелената тема, 
дигитализация, демократично участие и др. 
 
Във връзка с реализирането на идеята, Център за развитие на човешките ресурси обявява 
КОНКУРС ЗА НАЙ-КРЕАТИВНО СЪБИТИЕ/КАМПАНИЯ. Специализирано жури ще оцени 
всички участия и ще открои три институции победители.  
 
Условия за участие в конкурса:  
1. Събитието/ кампанията да бъдат проведени в периода на Европейска седмица в 
България - 5 - 17 май 2022 г. 
2. Събитието да бъде регистрирано в интерактивната карта в специалната секция на 
European Youth Portal - https://europa.eu/youth/year-of-youth_en, посветена на Европейска 
година на младежта 2022 г. 
3. Да се попълни и изпрати в срок до 23 май 2022г. на имейл competition@hrdc.bg 
електронен Формуляр за участие в конкурса, до 5 снимки от събитието, скрийншот на 
нанесеното в специалната секция на European Youth Portal събитие, копия / линкове на 
медийно отразяване.  
 
Очаква се събитията (или техните резултати) да имат публичен характер и възможно най-
широко въздействие.  
 
Здраве и вдъхновение на всички! 
 
Екип на ЦРЧР 

https://europa.eu/youth/year-of-youth_en
https://forms.gle/mNW5ZfZQJvJQBscN9

