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Този проект се реализира от Европейски информационен център –
Велико Търново с финансовата подкрепа на Европейската комисия.
Информацията и мненията, публикувани тук, не отразяват
задължително официалните становища на Комисията.
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ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
ЕВРОПА ДИРЕКТНО – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ПРЕДЛАГА:
Отговори на въпроси, свързани с институциите, политиките, програмите на
ЕС
На място в офиса, по телефон, електронна поща;
Свободен достъп до компютър за самостоятелно търсене на информация;
Ползване на място на печатни издания, свързани с ЕС;
Възможност за гледане на директни предавания от европейските
институции чрез програмата Europe by Satellite;
Да получавате актуална информация от бюлетина или сайта на центъра;
Организирани посещения в центъра с образователна цел;
Обадете се, елате на място, пишете
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Конкурс за студентско есе на тема "Бъдещето на ЕС: единни в
централизацията или единни в разнообразието"
Краен срок: 28 февруари 2013 г.
Българската макроикономическа асоциация обяви десетия годишен Конкурс за
студентско есе на тема "Бъдещето на ЕС: единни в централизацията или единни в
разнообразието".
В конкурса могат да участват всички български студенти, обучаващи се в
бакалавърска и магистърска степен в местни и чуждестранни университети,
които имат интерес в областта на икономиката. Кандидатите трябва да покажат
много добри познания по отношение на българската и/или световната икономика;
използване и цитиране на подходяща литература (особено книги); оригиналност в
стила; убедителност на изложението.
Есетата могат да бъдат написани на български или на английски език. Есетата
трябва да са с обем до 20 000 знака, включително интервали, библиография и
приложения. Есетата ще бъдат оценявани от комисия, определена от
Управителния съвет на Българската макроикономическа асоциация.
Победители в конкурса от предишни години не могат да участват отново. Есета,
които надхвърлят максималния обем, няма да бъдат разглеждани от комисията.
Победителят ще получи еднократна стипендия за обучение в размер на 750 лв.
На победителя ще бъде дадена възможност да представи своето есе на
конференция на Българската макроикономическа асоциация през 2013 г.
Есетата трябва да се изпращат на е-mail: bma@bma-bg.org
Източник: http://www.bma-bg.org/bg/announcements/bma-essay2013
Стипендии за журналистика на Ройтерс, Оксфорд
Краен срок: 31 януари 2013 г.
Стипендиите за журналистика в Оксфорд предлагат практическа форма на
професионална помощ на утвърдени и в средата на кариерата си журналисти.
Целта е да се позволи на журналистите да разработят темите си в по-голяма
дълбочина, отколкото е възможно под натиска на графика.
Могат да кандидатстват журналисти от всяка страна, с поне 5 години опит и
добър писмен и говорим английски език.
Източник: http://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/fellowships/overview.html
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Фотоконкурс "Сила за живот"
Краен срок: 1 май 2013 г.
Ето едно фотографско предизвикателство - снимай силата за
живот!
Изпрати твоя снимка до 1 май 2013 г. и тя може да стане част от
фотоизложба по време на Музикален фестивал за талантливи хора
в неравностойно положение.
Източник:
http://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=16112&sid=7
НОВО: МЛАДЕЖТА В ДЕЙСТВИЕ
Краен срок: 1 февруари, 1 май, 1 октомври
За постигане целите на Програмата "Младежта в действие" са предвидени пет
оперативни действия:
Действие 1 - Младежта за Европа
Действие 2 - Европейска доброволческа служба
Действие 3 - Младежта по света
Действие 4 - Системи за подкрепа на младежта
Действие 5 - Подкрепа за европейско сътрудничество в сферата на младежта
Източник: http://www.europe.bg/htmls/page.php?id=40924&category=72
ЕРАЗМУС МУНДУС
Краен срок: 15 април 2013 г.
Финансова подкрепа ще бъде оказана за следните
действия:
- Действие 2 - Партньорства "Еразмус Мундус";
- Действие 3 - Популяризиране на европейското висше
образование.
Източник: http://www.europe.bg/htmls/page.php?id=40929&category=72
Конкурс на ЕП „Трябва ли да ме е грижа?”
Краен срок: 28 март 2013 г.
Могат да участват граждани на държавите членки на ЕС или на Хърватия на
възраст между 16 и 30 години.
Изпратете есе, рисунка, песен, филм, организирайте събитие, развийте нови
приложения в социалните мрежи или използвайте друг интересен начин, за да
дадете отговор на въпроса защо Европейският парламент има значение за вас и
как ще гласувате на изборите за евродепутати през 2014 г.
20-те победители ще видят на място как работи Европарламентът в Брюксел.
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Източник: https://www.facebook.com/ep.competition
Стипендия "Милена Йесенска" за журналисти
Краен срок: 15 февруари 2013 г.
Институтът за науки за човека (IWM ) във Виена, Австрия отпуска
стипендии на името на Милена Йесенска за журналисти.
Възможността е за академичната 2013 - 2014 г. В програмата
могат да кандидатстват опитни европейски журналисти, които
пишат в сферата на културата или са посветени на социални въпроси с
европейско значение. В надпреварата няма да бъдат допуснати студенти и
начинаещи журналисти.
Източник:
http://www.karieri.bg/karieren_klub/vazmozhnosti/1982646_stipendiia_milena_iesen
ska_za_jurnalisti/

Kонкурс за писане на есе на английски език „Моята Европа 2020“
Краен срок: 1 март 2013г.
В конкурса могат да участват млади хора и ученици 16-25 годишна възраст.
Победителят от конкурса ще пътува за участие в традиционния Парад на Шуман,
Варшава – 7-11.05.2013г.
Източник:http://europeinfocentre.blogspot.com/2013/01/2020-my-europe2020.html

ЕВРОПА РАЗГРЪЩА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИЯ СИ ПОТЕНЦИАЛ ЗА
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАСТЕЖА
За да се възобнови икономическият растеж и да се осигурят по-високи равнища
на заетост, Европа има нужда от повече предприемачи.Най-много нови работни
места в Европа — четири милиона годишно, разкриват нови дружества, най-вече
малки и средни предприятия (МСП).Именно затова заместник-председателят на
Европейската комисия Антонио Таяни представи план за действие за подкрепа
на предприемачите и за решителни промени в предприемаческата култура в
Европа.
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В плана се подчертава възловата роля на образованието и обучението за
израстването на нови поколения предприемачи и се предвиждат конкретни мерки
за подпомагане на начинаещи предприемачи сред младежите, жените, хората в
напреднала възраст, мигрантите и безработните.Поради високата безработица в
ЕС остават неоползотворени ценни човешки ресурси, особено сред жените и
младите хора.В плана са заложени и мерки за преодоляване на пречките пред
предприемачеството, включително амбициозни стъпки за улесняване на
стартиращи и нови предприятия, за по-успешно прехвърляне на собствеността
върху предприятията, по-добър достъп до финансиране и възможности да се даде
втори шанс на добросъвестни предприемачи, изпаднали в несъстоятелност.
Заместник-председателят на Европейската комисия Антонио Таяни, който
отговаря за политиката в областта на предприемачеството и промишлеността,
заяви:Посланието е пределно ясно — повече предприемачи означава повече
работни места, повече иновации и по-голяма конкурентоспособност.За да се заеме
с предприемачество и да осъществи идеите си, човек трябва да поеме голям личен
риск и да вложи големи усилия.Предприемачите са героите на нашето време.В
исторически план предприемачеството е и най-мощният фактор за икономически
растеж.Затова искаме да го направим привлекателна и достъпна възможност за
европейските граждани.Това е основното послание на нашия план за
действие.Ако успеем да разгърнем предприемаческия потенциал, с който
разполагаме, можем да възстановим икономическия растеж в Европа.
MEMO/13/7 Проучване
на
Евробарометър
за
предприемачеството
през
2012 г.:През последните три години делът на гражданите на ЕС, които искат да
работят за себе си, е намалял от 45 на 37 на сто.Причина за спада са понеблагоприятните стопански перспективи поради кризата.
MEMO/13/5 Предприемачеството е основен фактор за икономически растеж
План за действие в областта на предприемачеството до 2020 г.
Образованието по предприемачество е стимул за създаването на повече
нови дружества
Между 15 и 20 на сто от учениците, които по време на средното си образование са
участвали в програма за създаване на малко предприятие, впоследствие започват
собствена стопанска дейност. Техният брой е от три до пет пъти по-голям в
сравнение с броя на предприемачите като процент от общото население.Висшето
образование в областта на предприемачеството може да стимулира създаването
на високотехнологични предприятия и дружества с интензивен растеж, като
подпомага развитието на стопански „екосистеми“, партньорства и отраслови
сдружения.
В плана са застъпени шест основни области, в които е необходимо да се
предприемат действия за създаването на благоприятна среда за развитие на
предприемачеството:
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1. Достъп до финансиране — освен засилване на съществуващите финансови
инструменти, с които разполага, Комисията предлага също така да се
създаде европейски пазар за микрофинансиране и да се опростят данъчните
структури, за да могат МСП да привличат средства чрез преки частни
инвестиции (например миниоблигации, групово финансиране и инвестиции
от бизнес ангели).
2. Подкрепа през решаващите етапи в жизнения цикъл на предприятието —
близо половината предприятия преустановяват дейност през първите пет
години след създаването им. Затова държавите членки следва да отделят
повече средства, за да помогнат на новосъздадените предприятия да
преодолеят този критичен период, например чрез обучение по управление,
напътствия за развойно-изследователска дейност и изграждане на мрежи с
партньори, потенциални доставчици и клиенти.
3. Разгръщане на новите стопански възможности, които предлага цифровата
ера — МСП се разрастват двойно и тройно по-бързо, когато използват
информационни и комуникационни технологии. Осигуряването на по-голяма
подкрепа за уеб-базирани стартиращи предприятия и за усъвършенстване
на уменията може да помогне както на уеб предприемачите, така и на
предприятията с по-традиционни форми на дейност.
4. По-лесно прехвърляне на собствеността върху предприятията — всяка
година близо 450 000 дружества с два милиона служители в Европа
прехвърлят дейността си на нови собственици. Според оценките вследствие
на това се закриват близо 150 000 дружества и 600 000 работни места.
Комисията предлага да се разширят пазарите за покупка и продажба на
предприятия и да се премахнат пречките за прехвърляне на собствеността
върху предприятия в друга държава.
5. Втори
шанс
за
добросъвестни
предприемачи,
изпаднали
в
несъстоятелност — в огромната част от случаите (96 на сто) причина за
обявяването в несъстоятелност стават поредица от просрочени плащания
или други практически проблеми. Вторият опит за собствен бизнес обаче е
по-успешен. Ето защо преди по-малко от месец Комисията предложи да не
се набляга толкова силно върху ликвидацията на дружествата и да се
подпомагат предприятията да преодолеят финансовите си затруднения
(IP/12/1354).
6. Опростяване на административната уредба —Комисията ще продължи
упорито да работи за намаляване на регулаторната тежест.
Комисията също така възнамерява да насърчава предприемачеството
средопределени групи от населението:
1. Развитие на предприемаческия потенциал на жените — само 34,4 на сто от
самостоятелно заетите лица в Европа са жени. Това говори, че те се нуждаят
отповече мерки за насърчаване и подкрепа, за да станат предприемачи.
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2. Хора в напреднала възраст — пенсионерите с предприемачески опит
притежават ценни познания, които трябва да предадат на следващите
поколения, за да могат те по-лесно да започват собствена стопанска
дейност.
3. Тъй като мигрантите често се сблъскват с трудности на пазара на труда,
самостоятелната заетост е ценна възможност за икономическата им
реализация и социалното им приобщаване.
4. Подкрепата за безработни лица, които искат да развият собствена
стопанска дейност, трябва да включва обучение, наставничество и
консултантска помощ за развитие на предприятието.
Сега Комисията ще работи в тясно сътрудничество с държавите членки, браншови
организации и съответните заинтересовани страни за изпълнение на плана за
действие, като крайната цел е да се изведе Европа от кризата. Ще бъде
представена и пътна карта с конкретни цели и дати, за да се гарантира
постигането на осезаеми резултати.
37 на сто от европейците искат да работят за себе си
Ако имаха такава възможност, четирима от всеки десет европейци биха искали да
работят за себе си. Оползотворяването на този потенциал би увеличило с милиони
нови фирми сектора на малките и средните предприятия (МСП) в ЕС, които
понастоящем наброяват близо 21 милиона предприятия. Различни спънки спират
европейците да изберат самостоятелната заетост, най-вече страхът от фалит и
опасността от непостоянни доходи. Днес заместник-председателят на
Европейската комисия Антонио Таяни представи експресно проучване на
Евробарометър „Предприемачеството в ЕС и извън него“ (FL354), в което също се
отбелязва, че през 2009 г. повече европейци (45 на сто) са искали да бъдат
самостоятелно заети лица. За три години броят им е намалял с 20 на сто, което
отразява
по-неблагоприятните
стопански
перспективи
при
сегашната
икономическа конюнктура.
Въпреки това и сега милиони европейци обмислят възможността да започнат да
работят за себе си, тъй като това би им дало лична независимост, по-добри доходи
и свобода сами да избират къде и кога да работят.
За контакти:
Carlo Corazza ( +32 2 295 17 52)
Sara Tironi ( +32 2 299 04 03)
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2013 Е ЕВРОПЕЙСКА ГОДИНА НА ГРАЖДАНИТЕ
С новата 2013 г. Европейската комисия обявява началото на Европейската
година на гражданите, посветена на вас и на вашите права. Тази Европейска
година настъпва в критичен за европейската интеграция момент — през 2013 г.
отбелязваме 20-ата годишнина от гражданството на Съюза, въведено с Договора
от Маастрихт през 1993 г., и това също така е годината преди изборите за
Европейски парламент.
На 10 януари 2013 г. председателят на Комисията Жозе Мануел Барозу и
заместник-председателят Вивиан Рединг, заедно с министър-председателя на
Ирландия Енда Кени и с ирландския министър по европейските въпроси Лусинда
Крейтън, ще обявят „Европейската година на гражданите — 2013“ в ротондата на
дъблинското кметство. Над 200 граждани на Дъблин ще участват в открит дебат с
европейските лидери относно бъдещето на Европейския съюз. В дебата ще се
включат и заместник министър-председателят на Ирландия Иймън Гилмър и
ирландски членове на ЕП от региона.
„Нуждаем се от прякото участие на гражданите в изграждането на по-силен и пополитически съюз. Ето защо 2013 г. е Европейската година на гражданите —
година, посветена на вас и вашите права като европейци“, заяви Вивиан Рединг,
заместник-председател на Европейската комисия и комисар на ЕС по въпросите
на правосъдието.„Гражданството на Съюза е нещо повече от идея. То е
практическа реалност, която носи осезаеми ползи за гражданите. Европейската
комисия иска да помогне на хората да разберат как да се възползват пряко от
правата си и да изслуша техните мнения за това накъде върви Европа.
Европейските граждани трябва да могат да изразяват своите опасения и да
подготвят почвата за бъдещи европейски избори. Време е всички ние да се
ангажираме с нашето общо бъдеще.“
За отбелязване на „Европейската година на гражданите — 2013“ ще бъдат
организирани редица прояви, конференции и семинари в целия ЕС на
европейско, национално, регионално или местно равнище (вж. календара на
събитията на адрес:http://europa.eu/citizens-2013). Комисията също така ще
подсили видимото присъствие на многоезичните уеб портали Europe Direct и Your
Europe като ключови елементи на системата за информиране на гражданите на
Съюза относно техните права на принципа „обслужване на едно гише“. Тя
предвижда да подсили също ролята и видимото присъствие на инструменти за
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разрешаване на проблеми, като напримерSOLVIT, за да се даде възможност на
гражданите на Съюза по-добре да упражняват и защитават своите права.
През цялата 2013 г. заместник-председателят Рединг и други комисари на ЕС,
заедно с националните и местните политици, ще провеждат дебати с гражданите
в цяла Европа, за да ги изслушват и да отговарят на техните въпроси. Заместникпредседателят Рединг вече проведе дебати в Кадис (Испания), Грац (Австрия) и
Берлин (Германия), а комисарят Андор — в Неапол (Италия). През 2013 г. ще се
проведат многобройни прояви на местно равнище, при които европейски и
местни лидери, ще участват в дебати с граждани от всички обществени слоеве в
целия
ЕС.
Можете
да
проследите
всички
дебати
на
следния
адрес: http://ec.europa.eu/european-debate.
За да подготви почвата за Европейската година на гражданите, от 9 май до
9 септември 2012 г. Комисията проведе широка обществена консултация, като
запита гражданите за проблемите, с които се сблъскват при упражняването на
правата си на граждани на ЕС (вж. IP/12/461). Респондентите изтъкнаха, че са
силно привързани към тези права — по-специално към правото на свободно
движение и към политическите права. Те биха искали да видят истинско
европейско пространство, в което да могат да живеят, да работят, да се
придвижват, да учат и да пазаруват, без да се сблъскват с бюрокрация и
дискриминация. Но също така изтъкват, че все още има какво да се направи. Те
подчертаха различни проблеми, особено при спазването на правата им на
граждани на ЕС на местно равнище — въпроси, които Комисията ще разгледа в
следващия доклад за гражданството на ЕС, планиран за 2013 г. Вж. резултатите
на
следния
адрес: http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizenbrochure_en.pdf
Контекст
Благодарение на гражданството на ЕС, което не заменя националното
гражданство, а го допълва, всички граждани на 27-те държави — членки на ЕС,
разполагат с допълнителен набор от права като граждани на ЕС. Това включва
правото на глас и на кандидатиране на местни и европейски избори в страната от
ЕС по местоживеене, правото на консулска защита в чужбина от друга държава
членка при същите условия като нейните граждани, правото на петиция до
Европейския парламент и на жалба до Европейския омбудсман, а от 2012 г.
нататък — и правото на участие в европейски граждански инициативи.
Съществуват много права, които произтичат от гражданството на ЕС, но хората
невинаги са запознати с тях.Проучване от 2010 г.
показа, че твърде много хора
все още не се чувстват добре информирани за различните права, от които могат
да се ползват: само 43 % разбират значението на термина „гражданин на
Европейския съюз“, а почти половината европейски граждани (48 %) посочват, че
„не са добре информирани“ за своите права. Целта на Европейската година на
гражданите е да се разяснят тези права и да се гарантира, че хората са запознати
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с тях и няма пречка да ги упражняват.
Например свободата на движение е най-съкровеното право от гражданството на
ЕС (вж. съобщение за медиите № 14/2011). Европейците осъществяват над един
милиард пътувания в ЕС годишно, а все повече европейци се възползват от
правото да живеят в друга държава — членка на ЕС. Въпреки това, при все че
повече от една трета (35 %) от работниците биха започнали работа в друга
държава членка, почти една пета от тях все още считат, че има твърде много
препятствия, за да го направят. Постоянната липса на информация, както и
езиковата бариера са най-съществената пречка пред трансграничното пътуване
до местоработата.
Европейската комисия работи за отстраняването на тези пречки. В Доклада за
гражданството на ЕС за 2010 г. (вж. IP/10/1390 и MEMO/10/525) бяха
набелязани 25 конкретни действия за премахване на оставащите пречки пред
гражданите на ЕС, упражняващи правото си на свободно движение в ЕС. Едно от
тях е по-доброто информиране на хората за техния статут на граждани на ЕС, за
техните права и за това какво им носят те във всекидневието им.
През „Европейската година на гражданите — 2013“ Комисията ще публикува
втори доклад за гражданството на ЕС, който да послужи като план за действие за
премахването на оставащите трудности, които пречат на гражданите да се
възползват пълноценно от своите права като граждани на ЕС.
С определянето на 2013 г. за Европейска година на гражданите Европейската
комисия изпълнява обещанието, дадено в Доклада за гражданството на ЕС, и
отговоря на призива на Европейския парламент за определяне на такава година.
За повече информация
Европейска година на гражданите:
http://europa.eu/citizens-2013
Дебати с гражданите относно бъдещето на Европа:
http://ec.europa.eu/european-debate
Мнението на европейците: резултати от консултацията относно правата на
гражданите на ЕС:
http :// ec . europa . eu / justice / citizen / files / eu citizen - brochure _ en . pdf
Уебсайт на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите
на правосъдието:
http://ec.europa.eu/reding
Новини от Генерална дирекция „Правосъдие“:
http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm
За контакти:
- Мина Андреева ( +32 2 299 13 82)
- NatashaBertaud ( +32 2 296 74 56)
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Европейски информационен център подписва нов петгодишен договор за домакин на
Регионалната служба ЕВРОПА ДИРЕКТНО
2013 година е обявена за Европейска година на гражданите, на която ще бъдат
подчинени и основните събития и акценти в работата на ЕИЦ.
Някои акценти през годината ще бъдат както следва:
Образование за гражданство – осъществява се в две групи, в партньорство
с РИО. Групата на детските учителки включва 43 дами от 28 детски градини от 11
населени места от Великотърновска област. Групата на учителите в училища е
съставена от 22 преподаватели от 13 училища от 7 града от областта. И двете
групи преминават през три модула – гражданство, методика на преподаване на
гражданството, писане на проект.
Групата на детските учителки ще подготви и изнесе открита практика в периода
до средата на май. В началото на м. Юни ще се проведе регионална конференция
за Великотърновска област, на която ще бъдат изнесени добри практики и
споделен опит, които ще бъдат обобщени в методическо пособие.
Групата на учителите през м. Февруари ще подготви мини-проекти съвместно
учител-клас, през м. Април и май проектите ще се реализират. В началото на юни
ще се проведе Регионална конференция „Образование за гражданство“, съвместно
с учители и ученици от Сливен, Стара Загора, Силистра, Смолян, Шумен, Русе,
Разград и групата от В.Търново. В рамките на конференцията ще бъдат проведени
методическа сесия на учителите и практическа сесия на учениците за представяне
на резултатите от работата на терен.
ЕИЦ ще издаде пособие „Да преподаваме гражданство“.
Работа с детска и младежки групи – „Евроболярче“, средношколски клуб
„Млад европеец“ и студентски клуб „Европа“ – образование за активно
гражданство.
Регионален граждански форум - с Областния съвет на пенсионерските
клубове – в с. Ресен. Отбори от Свищов, Елена и Ресен. Отворен формат
граждански форум и състезание за въпроси на активното гражданство.
Разширяване на услугите и достигане до малките населени места и
отдалечени общини. Предвидени са поне десет инфодни с информационни
щандове в рамките на „Мобилна Европа“. В партньорство с Областния съвет на
пенсионерските клубове и Сдружението на кметските наместници – Велико
Търново.
Традиционни в календара вече станаха студентските майски четения,
тренингите на младежки групи по писане на проекти, отбелязването на 9 май,
Лидерска академия ГЛОУ, отбелязването на европейските дни на езиците , на
културно-историческото наследство и др. Центърът ще продължи да предоставя
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безплатни издания на всички, които заявяват подобно търсене, както и да
провежда тренинги и обучения, своеобразно своите възможности и специалисти.
През 2013г. ЕИЦ ще обяви конкурс за писане на есе на английски език
„Моята Европа 2020“, за млади хора и ученици 16-25 годишна възраст.
Победителят от конкурса ще пътува за участие в традиционния Парад на Шуман,
Варшава – 7-11.05.2013г.
Европейски информационен център, в края на 2012г., участва в конкурса
на Европейската комисия – Генерална дирекция „Комуникация” за участие в
Третото поколение на Мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България. Проектът ни е
оценен с 97.33 при мах 100 точки и спечели нов пет годишен договор с
Европейската комисия. Грантът ще позволи на ЕИЦ да продължи да предоставя
информационни услуги сред гражданите на Великотърновска област, свързани с
популяризиране на европейските политики. Специфика на работата на центъра е
неговата насоченост към младежката аудитория – деца, ученици, млади хора и
студенти, обучители, с които тематично Центърът работи от години.
Информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО ще разполага с 28 000 евро
през 2013г., които са съответно 60% от ЕК и останалите – собствен принос на
центъра.
През 2013 година ЕИЦ ще работи по три проекта, с които има подписани
договори с ЕК, програма „Гражданство“. И трите проекта са свързани предимно с
осъществяване на мобилности и участие в европейски срещи и инициативи.
Проект „ 8 среща на ученическите европейски клубове – Действай
местно“ стартира с партньори от 11 страни. Той обхваща серия от местни
инициативи на учители и ученици, свързани с популяризиране на европейски
ценности на местно ниво. В него участват учители и класове от Разград, Силистра,
Ардино, Смолян, Пловдив, Сливен, Шумен, Русе, клуб „Млад европеец“ и учители
от модула по гражданство от Великотърновска област. В началото на юни ще се
проведе регионална научно-практическа конференция „Образование за
гражданство“, където ще бъдат споделени добри практики и опит на ученическите
клубове. Шест ученици и трима учители ще пътуват за Парада на Шуман от 7 до
11 май 2013г. във Варшава. Финансирането е 70% от ЕК, 30% - собствени
средства.
Проект „Европа 2020“ на гражданите – стартира с партньори от 6 страни.
В рамките на проекта се организират във всяка страна се организират три
работни групи, активно ангажирани в гражданско участие /за Велико Търново
групите са учители, студенти и ученици/. В групите се разискват техники и
методики за повишаване на гражданското участие и за активистки тип поведение
в живота на местната общност. ЕИЦ обявява и нарочен конкурс за есе по темата
за Европа 2020. Шест млади хора ще участват в Парада на Шуман от 7 до 11 май
2013г. във Варшава. След своето завръщане се очаква те да осъществят различни
активности със своите връстници. Партньорите от Испания ще подготвят
тематичен филм за активното гражданство, който ще бъде разпространен като
методически материал за учители по гражданско образование. Финансирането е
70% от ЕК, 30% - собствени средства.
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Проект „Корени и криле“ 2 – с партньори от 3 страни. Проектът цели да
тренира млади хора за треньори за треньори и да ги стимулира да осъществят
серия от дейности със свои връстници в общността. Предстоят три обмена. Март
Велико Търново домакинства тренинг за 30 младежи от България, Хърватска и
Турция. Юни месец – 10 български младежи ще участват на тренинг в Турция, а
през октомври – 10 млади хора ще посетят Хърватска по обмен. Обмените и
тренингите са едноседмични. Финансирането е 70% от ЕК, 30% - собствени
средства.
В началото на новата година Европейски информационен център отбеляза и
своята 15-годишнина под наслов „Наздравица с приятели”.

За подробна информация за всички реализирани през месеца събития,
посетете официалната страница
на Европейски информационен център „Европа Директно”, Велико Търново
www.europeinfocentre.bg
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НАШИЯТ КАЛЕНДАР
ЗА М. ФЕВРУАРИ 2013
2 ФЕВРУАРИ 2013 – 10:00 – ЕВРОЕПЙСКИ
ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ВЕЛИКО ТЪРНОВО –
СРЕЩА НА КЛУБ „ЕВРОБОЛЯРЧЕ” – „ЕДИННИ В
МНОГООБРАЗИЕТО”, АКЦИЯ „ДОБРО СЪРЦЕ”

9 ФЕВРУАРИ 2013 – 10:00 – ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО – СРЕЩА НА КЛУБ „ЕВРОБОЛЯРЧЕ” – ПОСЕЩЕНИЕ НА ДОМ
ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА

15-16 ФЕВРУАРИ 2013 – СЕМИНАР ЗА ЖУРНАЛИСТИ „ДА КОМУНИКИРАМЕ
ЕВРОПА ЗАЕДНО”

15 ФЕВРУАРИ 2013 – 13:00 – 16:00 - ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН
ЦЕНТЪР – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – ТРЕНИНГ-ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧИТЕЛИ ГОРЕН КУРС
„ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”

16 ФЕВРУАРИ 2013 – 9:30 - ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО – ТРЕНИНГ-ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧИТЕЛИ

23 ФЕВРУАРИ 2013 – ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ВЕЛИКО
ТЪРНОВО – СРЕЩА НА КЛУБ „ЕВРОБОЛЯРЧЕ” – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА ПОБЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ, РАБОТИЛНИЧКА ЗА МАРТЕНИЧКИ
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