Кампания #Erasmusx10
Брюксел, Белгия

Коалицията Еразъм+ обединява повече от 40 европейски мрежи и граждански организации,
представляващи главни бенефициенти на Програмата Еразъм+ на всички възможни
нива. Идеята на кампанията „Еразъмх10“ («Erasmusx10») се появи, когато европейските
политически лидери се застъпиха за значително увеличаване на бюджета на Програмата. По
време на тържествата по случай тридесетата годишнина
на Еразъм+ в Европейския парламент в Страсбург,
президентът на Европейската комисия Юнкер подкани
институциите да бъдат девет пъти по-амбициозни.
erasmus+
Изказването на Юнкер следва политическата воля за
логично увеличаване на бюджета на Програма Еразъм+,
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споделяно от някои лидери на държави-членки на
ЕС, като Белгия, Франция, Италия. Нещо повече, по
време на срещата в Рим на шестдесетата годишнина
на Договора, лидерите на ЕС подчертаха значимостта на най-голямото постижение на съюза, а
именно променяйки живота на 9 милиона души с помощта на Програмата Еразъм+. Този ясна
подкрепа и признание за ползите от програмата за гражданите и за Европа като цяло, оправдава
нуждата от по-голяма финансова подкрепа, което би превърнало Програмата по-достъпна и
по-качествена. Целта на кампанията е да популяризира тази индивидуланата и колективнаа
мобилизация, както и да я повиши гласовете на гражданското общество от всички краища на
Европа, застъпващи се за по-достъпна и включваща Програма.
Дори и предложеното увеличение да изглежда амбициозно на пръв поглед, коалицията напомня,
че сегашния бюджет, предназначен за Образование, Младежки дейности и Спорт в ЕС остава
много малък процент от общия бюджет на ЕС (1,4%). Едва 4 милиона души, или 0,8% от
европейските граждани, се очаква да се възползват от Програмата в периода 2014-2020. Едно
такова увеличение на бюджета би демонстрирало важен напредък към изграждането на една
Социална Европа и Европейска идентичност, а оттук – пълноценно откликване на очакванията
на европейските граждани за осезаеми ползи, породени от политиките и финансирането
на ЕС. Образованието е основен двигател на социално-икономическо развитие, както и
катализатор за изпълнението на целите „ЕС 2020“ и Целите за устойчиво развитие на ООН.
Без предубеждение към суверенитета на държавите-членки и техните образователни системи,
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едно такова сътрудничество през последните 30
години, успя да допринесе за обмен на добри
практики и възможности за взаимно учене сред
всички заинтересовани страни.

Посрещане и работа с ключови европейски предизвикателства

13 SEPT

Official launch
of the Campaign

Коалицията отчита, че тридесетата годишнина
на Програмата, както и ревизията на следващата
Многогодишна Финансова Рамка, като идеалния
момент за обсъждане бъдещето на „водещата
Debate on the
програма“ на Европейския съюз. Дискусията
future of the
около това кой да бъде наследника на Еразъм+
21 NOV Programme with
е
най-добрата
възможност,
показваща
MEP Lybacka in
политически ангажимент за подобряване на
the LLLWeek
обхвата на програмата в периода след 2020
г. и да отговори на по-високите очаквания
по отношение на условия и въздействие. Ето защо кампанията цели да подкрепи проекта на
наследника на Еразъм+, който следва да обезщети ученето във всички възможни контексти
– независимо дали формално, неформално или самостоятелно – както и на всички нива (от
местно до Европейско).
По време на първата фаза на кампанията, Коалицията ще колекционира повече мнения от
ключови заинтересовани страни и институции, организации и индивиди в ЕС и ще го поднесе
на по-широк кръг от партньори, използвайки социалните мрежи и специални събития.
Междувременно, Коалицията ще работи за събиране доказателства за позитивната промяна
как повече финансиране би допринесло за качеството, достъпа и включеността на дейности за
бенефициентите на Програмата. Кампанията ще стартира през Септември 2017.

10 причини защо 10 пъти повече
Кампанията Еразъмх10 цели набиране на международна подкрепа и по-голямо
ангажиране от страна на ЕС и националните представители за засилване и увеличаване
влиянието на Програмата.

Защо 10 пъти повече ? финансиране може да допринесе за следните цели !
Осигуряване на справедливи възможности за всички
Разширяване на достъпа за една истинска програма за учене през целия живот:
За да разшири своя достъп до по-широка група от бенефициенти от всички възрасти
и различни образователни цели, и да отговори на високото търсене на по-малки
организации и отделни граждани, борещи се за достъп и за това да бъдат успешни по
време на сегашната програма.
Засилване на социалните измерения за по-добро включване: TДа увеличи
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обхвата на Еразъм+ и да подкрепи най-уязвимите и маргинализирани групи, като
по този начин се насочи към нуждите на всички учещи се и техния разнообразен
минал опит и способности, включително хора с увреждания и хора с неравностойно
положение от социално-икономически характер.
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Овластяване на гражданите чрез образование: За да допринесе за обществения
прогрес чрез популявазиране на споделени граждански ценности и активно
гражданство през мобилност, доброволчество и съвместни проекти.
Конкурентноспособност и растеж: За да подкрепи икономическия растеж и
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възможностите за заетост, осигурявайки възможности за придобиване и признаване
на основни и трансверсивни умения, компетентности и знание.
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Активности с високо качество и ефективно управление на програмата
Придобиване на опит от високо качество и качествени проекти: Да подобри
качеството на активностите за учене чрез мобилност и международните партньорства
чрез осигуряване на нужното финансиране и инструменти за бенефициентите.
Ефективно управление и оценка: Да увеличи гъвкавостта и ефективността на
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програмата, за да посрещне нуждите на бенефициентите, докато те модернизират
своите методи и процеси.
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Високо ефективна и иновативна европейска система за образование и учене
през целия живот
Обучение на връстници, Повишаване на капацитета и Обмен: Да подпомага
сутрудничеството между държавите-членки и заинтересованите страни, които ще
подпомогнат модернизацията на образованието и системите за учене през целия живот
чрез обучение на връстници и повишаване на капацитета, улеснявайки реформите в
политики, съгласно нуждите на държавите-членки.
Междусекторно и многостепенно сътрудничество: Да засилят подкрепата
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за организации на гражданското общество като посредници между европейските
и местните равнища с цел улесняване на достъпа за граждани до възможности на
Програмата, и окуражаване на партньорствата с други заинтересовани страни, които
са активни в полето на образоввание, обучение, младеж и спорт.
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Силна и устойчива Европа в света до 2030 година
Образованието като двигател за Целите за Устойчиво Развитие: Да повиши
осведомеността и засили съществяването на Целите за Устойчиво Развитие в Европа,
използвайки образованието като най-мощен и доказал себе си двигател за устойчиво
развитие, и така правейки ученето през целия живот реалност за всички.
10 Създавайки международни измерения на образованието и ученето през целия
живот: Да засили глобалните измерения на Програмата и международния контекст на
образователните институции и различните образоввателни среди, за да гради мостове
с общества и икономики в глобален план, като по този начин бъде по конкурента и
гъвкава в глобализирания свят.
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