
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не 
представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на 
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ПАРТНЬОРИ
Консорциумът включва 7 партньорски 
страни от 6 държави:

КООРДИНАТОР
ASPIRE-IGEN GROUP LIMITED / Великобритания
www.aspire-igen.com
andrew.stapleton@aspire-igen.com

CESIE / ИТАЛИЯ
www.cesie.org
silvana.oliveri@cesie.org

YOUTH BRIDGES BUDAPEST / УНГАРИЯ
www.youthbridgesbudapest.org
projects@youthbridgesbudapest.org

ФОНДАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРНИЯ И 
БИЗНЕС ПОТЕНЦИАЛ НА ГРАЖДАНСКОТО 
ОБЩЕСТВО / БЪЛГАРИЯ
www.cubufoundation.com
cubufoundation@gmail.com

 
DRAMBLYS / ИСПАНИЯ
www.dramblys.org
all.ears@dramblys.org

HELLENIC YOUTH PARTICIPATION / ГЪРЦИЯ
www.hellenicyouthparticipation.com
evsprojects.hyp@gmail.com

 
INFORMATION TECHNOLOGY FOR MARKET 
LEADERSHIP / ГЪРЦИЯ
www.itml.gr
zhaddad@itml.gr

25 до 25 – Двадесет и пет културни преживявания до възраст двадесет и пет години - 
Период на проекта: 30/09/2020- 30/03/2023

Номер на проекта: 2020‐1‐UK01‐KA205‐078737

WWW.25BY25PROJECT.COM

Ако се интересувате да научите повече за 
проекта и неговите резултати, както и да 
вземете участие, моля свържете се с нас.

Зорница Станева | координатор
zornitsastaneva@gmail.com | +359 889 306134

WWW.CUBUFOUNDATION.COM



Проектът ще създаде матрица от 
европейски културни дейности за 
млади хора, за да им помогне да 
постигнат целта да учат и да 
развиват своите умения и знания 
посредством 25 смислени 
културни преживявания до 
достигане на възраст 25 години.

Той също ще разработи културна 
обучителна програма, в рамките 
на която всеки ще може да 
създаде свой собствен културен 
обучителен модул за града, в 
който живее.

Транснационалният характер на 
„25 до 25“ ще бъде подкрепен 
чрез елемента взаимно обучение 
и взаимен обмен благодарение 
на платформата 25 до 25. Това ще 
позволи на участниците да 
разберат различните културни 
елементи и проявления, 
демонстрирани в целия 
Европейски съюз, посредством 
знания за разнообразното 
европейско културно наследство.

Целеви групи

Младежи на възраст между 15 и 
21 години, Уязвими младежи, 
безработни младежи, 
необхванати от образователната 
система и мигранти

Младежки работници

Младежки организации

РЕЗУЛТАТИ ПО ПРОЕКТА
Ръководство с най-добри практики в 
сферата на включването в културни 
дейности

Матрица с културни дейности в цяла 
Европа

Ръководство 25 до 25 за младежи

Рамка за учебна програма с 
културни обекти

6 обучителни програми от всеки 
партньорски регион

Дигиталната платформа 25 до 25, 
която ще съдържа:

Хранилище за създадени от 
потребителя учебни програми за 
младежки работници

25 до 25 портфолио с умения за 
младежи

ЕРАЗЪМ+ ПРОЕКТ „25 
КУЛТУРНИ ПРЕЖИВЯВАНИЯ 
ДО ВЪЗРАСТ 25 ГОДИНИ“

Проект „25 до 25“ цели да 
подкрепи и насърчи младите 
хора на възраст от 15 до 21 
години да повишат участието си в 
културни дейности и 
преживявания.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Подобряване на достъпността до 
съществуващо културно наследство

Повишаване включването на 
младежи в изолация в инициативи, 
свързани с културно наследство

Вграждане на посланието „25 до 25“ 
сред младежи и младежки 
работници


