
 
Направи обиколка на 11 държави за 60 минути! Каним те на 

глобално пътешествие!  

Ако си студент, търсиш приключение - готов за нови 

предизвикателства! Искаш да се развиеш в личностен и 

професионален план и имаш кауза – ела и се запознай със 

възможностите пред теб, а именно доброволчески програми на 

АIESEC в чужбина. Разбери само сега как 6 седмици могат да 

променят теб и твоя живот!   
 

Be a Global Citizen /”Гражданин на света”/ е събитие, насочено към 

студентите и се състои от 2 панела: 

 

I панел: Какво е да си гражданин на света: 

 В рамките на 60 минути ще имаш възможността да се запознаеш 

с програмата Global Citizen, какво е да си Гражданин на света. Също 

така ще получиш и полезни съвети как всъщност да се справиш в 

чужбина и как да се възползваш от всички възможности пред теб, 

за да развиеш максимално потенциала си. 

 

II панел: Опознай 11 държави за 60 минути 

Сложи началото на своето собствено приключение в една от 11-те 

страни. 



В рамките на 60 минути ще можеш отблизо да се запознаеш с 

историите на хора от програмата “Global Citizen”. Те ще споделят 

историите си от цял свят– ще разкрият своите преживявания. Ще 

имаш възможността и да разгледаш оферти от всички 11 държави 

и да избереш тази, която е най-подходяща за теб.  Ела, обиколи и 

избери къде да започнат твоите приключенски 6 седмици с 

програмата “Global Citizen” 
 

Програмата “Global Citizen” развива проектите: 

Global Citizen Culture  - видове проекти в съответната държава, 

целящи да подобрят междукултурното разбирателство 

Global Citizen Environment – видове проекти в съответната 

държава, целящи изграждане на споделена  отговорност към 

околната среда 

Global Citizen Career – видове проекти, целящи подкрепа на 

кариерното развитие на младежите в чужбина. 

 

Ще имате  и възможността да разберете много повече за 

стажовете и да получите консултанция лице в лице. 

Линк към страницата: http://globalcitizen.bg/ 

Линк към събитието: https://www.facebook.com/events/393623694124408/ 

 

Събитието се осъществява с любезнaта подкрепа на Betahaus Sofia! 

 

http://www.betahaus.bg/

