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ВЪВЕДЕНИЕ 

Участието на много университети и организации, чиято основна дейност е 

обучението на сеньори, в общи международни проекти като DANET (Danube 

Networkers–Neighbours at Work, [4]), DASUN (Danube Seniors’ Universities, [6]), 

DALEC1, DALEC 2 (Danube-Networkers-Lectures, [2, 3]), DASTO (Danube Stories, [5]), 

PTT (Personal Town Tours, [7]), The Wanted Danube [8] и др. стана база за създаване 

на: 

1) международната асоциация Дунавска мрежа за Европа (Danube-

Networkers for Europe (DANET) e.V, [1]), регистрирана в Германия, съгласно 

немските закони. В борда на асоциацията е доц. д-р Емилия Великова; 

2) Център за обучение на възрастни (сеньори) в Русенския университет „А. 

Кънчев“, България.  

Статията има за цел да представи международната асоциация DANET и да 

привлече нови съмишленици. 

  

Предистория на формирането и учредяването на асоциацията 

През 2008 година Центърът за продължаващо обучение, ZAWiW, към 

Университета на гр. Улм, Германия, инициира сътрудничество между образователни 

институции и социални и културни институти в Дунавския регион. От 1995 година 

ZAWiW трупа подходящ опит в рамките на неформалната Европейска мрежа 

„Обучение за възрастни“(„Learning in Later Life“, LiLL, www.lill-online.de [12]).  

В резултат на това беше създадена неформалната мрежа „Дунавска социална 

мрежа“ (“Danube Networkers”), която имаше за да насърчава образованието за 

възрастни и активното социално участие в контекста на сътрудничеството между 

поколенията в Дунавския регион.  

Много университети и неправителствени организации в областта на 

образованието, културата, социалните дейности и екологията от десет страни на 

Дунавския регион като България, Румъния, Словения, Унгария, Хърватия, Сърбия и 

др., се включиха в мрежата (www.danube-networkers.eu, [1]). Паралелно с 

разработването на усъвършенствани образователни структури за възрастни и млади 

хора, групи от партньорски организации от 5-6 страни разработиха и изпълниха 

международни проекти, включващи големи групи от възрастни хора от различни 

Дунавски страни: 

1) DANET (Danube Networkers–Neighbours at Work, [4]); 

2) DASUN (Danube Seniors’ Universities, [6]); 

3) DALEC 1, DALEC 2 (Danube-Networkers-Lectures, [2, 3]); 

4) DASTO (Danube Stories, [5]); 

5) PTT (Personal Town Tours, [7]); 

6) The Wanted Danube [8].  
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В резултат на това бяха създадени многобройни контакти и форми на 

сътрудничество. Все по-голям брой организации се включваха в организирането и 

провеждането на конференции, квалификационни семинари и в издаването на 

публикации, използвайки широко интернет и интерактивни приложения. Резултатите 

от тези дейности са представени на проектните уебсайтове www.danube-

networkers.eu/project overview.html [9]. 

Чрез основаването на Европейската Асоциация „Дунавска мрежа за 

Европа“ – мрежа за  обучение на възрастни, социално участие и диалог между 

поколенията (DANET) ще бъдат използвани възможностите за международно 

сътрудничество с партньорски организации в Дунавския регион и в Европа като 

цяло. В този контекст и за тази цел основна роля ще играят разширеното обучение и 

научните изследвания в общо научната област.  

 

Цели и област на действие на Европейска асоциация DANET 

Европейска асоциация DANET, Дунавска мрежа за Европа, е мрежа за 

обучение на възрастни, социално участие и диалог между поколенията.   

Тя е Европейска неправителствена асоциация на образователни 

организации, които подпомагат образованието и научните изследвания в 

областта на обучението на възрастни, социалното участие и диалога между 

поколенията в Европа, и по-специално в Дунавския регион.  

DANET ще даде нов тласък на развитието и прилагането на общите европейски 

политики, свързани с обучение, активно стареене и интеграция, особено от гледна 

точка на експертите, които се занимават с прилагането на Дунавската стратегия в 

областта на социалното развитие: учене, обучение, социално участие и диалог 

между поколенията.  

Европейската асоциация „Дунавска мрежа за Европа“ има за цел да ангажира 

гражданите от европейските страни за активно участие в социалното и 

икономическото развитие на техните страни, като си сътрудничат с граждани от 

други страни, така че тези цели да бъдат реализирани в цяла Европа. 

Асоциацията ще насърчава гражданите на Европа да участват активно в 

прилагането и по-нататъшното развитие на Европейската стратегия за Дунавския 

регион (EUSDR).   

DANET ще инициира местни, регионални и международни дейности и проекти, 

които подкрепят развитието на Дунавския регион.  

Целите и областите на действие на DANET са: 

1) Да осигури достъп за стари и млади граждани на Европа до възможности 

за обучение и общо образование на базата на трансфер на иновационни 

практики и последните научни открития и теории. Това ще открие нови 

възможности, нови знания и умения за участие в социалното и 

икономическото развитие на страните и на Европа и ще спомогне за 

намаляването на неравенството и социалното изключване. 

2) Да даде възможност на университети и други видове образователни 

организации в Европа да осигуряват и да подобряват достъпа до 

формално и неформално образование за по-старите и по-младите 

поколения в контекста на визията и политиката за учене през целия живот. 

DANET ще се фокусира специално върху страните от Дунавския регион. 

3) Да даде основание за високо професионално национално и международно 

сътрудничество в областта на учене, обучение, социално участие и диалог 

между поколенията. 

4) Да прилага и разпространява нови подходи и иновативни методи в 

областта на учене, обучение, социално участие и диалог между 

поколенията. 
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5) Да насърчава и подкрепя възрастните граждани в Европа и особено тези в 

страните от Дунавския регион да участват активно в гражданското 

общество, като се съобразяват със своите индивидуални нужди, интереси, 

стремежи и компетенции, както и с нуждите и капацитета на своите 

общности. Това ще става чрез диалог и сътрудничество с младото 

поколение. 

6) Да насърчава междукултурната среда и диалог в Европа и особено в 

Дунавския регион, като важен източник на взаимно разбиране и уважение 

към различните групи от населението. Чрез своята ангажираност в 

международното сътрудничество и сътрудничеството между поколенията, 

гражданите ще допринесат за създаването на мирно и устойчиво 

европейско бъдеще. 

7) Да подкрепя по-възрастните хора в интегрирането на техните знания, 

умения и компетенции в нови, предимно колективни задачи, граждански 

дейности и действия, като по този начин допринася за решаването на 

социални и икономически проблеми.  

8) Да дава възможност и/или насърчава по-възрастните хора и други 

поколения да запазват природните богатства в Европа, и по-специално в 

Дунавския регион. Това ще стане чрез изграждане на екологично съзнание 

и подкрепяне на дейности, насочени към екологична, социална и 

икономическа устойчивост.  

9) Да насърчава достъпа до широк спектър от нови технологии за гражданите 

на Европа, особено за по-възрастните и по-младите хора, жените, хората с 

увреждания и хората, живеещи в селските региони. Освен това, чрез 

своите обучителни, образователни, научно-изследователски и 

консултантски дейности, DANET ще даде възможност и ще насърчи 

социално отговорното и социално ангажираното използване на новите 

технологии от всички поколения. По този начин DANET ще насърчава 

общностите.  

DANET ще работи в областта на образованието, обучението на възрастни, 

културата, социалната защита, екологията и спорта, като се съобразява с нуждите 

на индивида и общността в нашето застаряващо и основано на знания общество. 

Чрез своите дейности, DANET ще разрешава демографски и други социални 

проблеми със специален фокус върху бързите промени в областта на науката и 

технологиите. Ще бъдат насърчавани и обменяни добри практики. Чрез ангажиране 

на квалифицирани обучаващи посредници и разпространители от областта на 

общото продължаващо образование, DANET ще оформя, тества и насърчава 

усъвършенствани и иновативни подходи и методи на обучение, основаващи се на 

използването на нови технологии от възрастните хора и въобще от всички 

поколения. Подходите и методите, както и програмите, ще бъдат персонализирани 

или създадени да отговарят на специфични образователни потребности на целевите 

групи. 

Личните контакти на живо са от първостепенна важност за развиването на 

дейностите на DANET. Съвместни проекти, конференции, семинари и 

образователни събития са в основата на сътрудничеството между членовете на 

DANET, както и сътрудничеството между DANET и политиците,  образователните 

институции, организациите на гражданското общество и компаниите.  

Ще бъдат създадени уебсайт, интерактивна образователна платформа, както и 

интернет списание, които да се използват за разпространяване на информация, 

комуникация и сътрудничество.  

Официалните езици на DANET ще бъдат английски и немски, като при 

възможност ще се осигурява превод на други езици. 
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„Дунавска мрежа за Европа“ще допринася за създаването на „Общ Европейски 

дом“.     

 

Обосновка – социалнополитическо положение 

Дунав е единствената голяма река в Европа, която тече от запад на изток. Със 

своите 2857 км тя е ос между средна и югоизточна Европа с прилежащите й десет 

европейски страни и Хърватия, която е най-новия член на Европейския съюз, а 

Сърбия и Черна гора са страни-кандидатки. 115 милиона души живеят в страните по 

река Дунав, страни, свързани от хилядолетия с обща история и огромно културно 

богатство.     

В контекста на разширяването на Европейския съюз, към настоящите двадесет 

и осем страни-членки Съюзът създаде концепцията за така наречените 

„макрорегиони“ – европейските макрорегиони трябва да се свързват и подкрепят от 

обширна програма за развитие на базата на тяхното геополитическо положение и 

общите исторически, културни и икономически предпоставки, както и на 

екологичните предизвикателства пред тях. През 2009 година Европейската комисия 

прие първата макро стратегия: стратегията на Европейския съюз за региона на 

Балтийско море. 

През 2010 година, Генералната дирекция за регионална и градска политика 

на Европейската комисия инициира мисия за засилване на сътрудничеството между 

четиринадесетте страни на Дунавския регион (през 2010 година това бяха осем, а 

днес девет страни-членки на ЕС: Германия, Австрия, Словакия, Унгария, Хърватия, 

Румъния, България, Чешка република, Словения и пет страни извън ЕС: Сърбия, 

Босна и Херцеговина, Черна гора, Украйна и Молдова) в областите на транспортна 

инфраструктура, мобилност, околна среда, социално икономическо развитие и 

безопасност. Пет международни конференции и обществени консултации дадоха 

възможност на представителите на съответните институции и асоциации да станат 

част от този процес http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/danube/index_en. 

htm [10]. 

ZAWiW представяше “Дунавската мрежа” на всички конференции и в отговор на 

публичната Покана за участие написа декларация „Обучението през целия живот на 

възрастните хора като обществена необходимост в Дунавския регион“. Тази 

декларация беше подписана от шестдесет институции за културно образование и 

образование за възрастни, както и от други институти в девет Дунавски страни 

(Декларация на Дунавската мрежа: www.danube-networkers-2008.eu/statement-

2010.html, [11])  

Целта на декларацията е да се включат възрастните хора с техните придобити 

компетенции (в работата, семейството и обществото) в съставянето на задачи, които 

да се изпълняват в бъдещите дейности в Дунавския регион. В същото време, ZAWiW 

представи проектно предложение „Университетско обучение през целия живот и 

използване на информационните и комуникационните технологии, и особено е-

обучение, за насърчаване на социалното участие на възрастните хора в Дунавския 

регион“. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Европейската Асоциация „Дунавска мрежа за Европа“ - мрежа за обучение 

на възрастни, социално участие и диалог между поколенията (DANET) има за 

цел да насърчава структурни методи и програмни дейности не само в национален 

контекст, но също и на европейско ниво, и това изисква ангажираността на всички 

членуващи организации. Освен това се изискват солидни финансови ресурси, 

подкрепа от страна на политиците и на големи групи от граждани, които имат 

желание да бъдат включени в общите усилия за един общ Дунавски регион.   
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