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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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BG051PO001-5.2.15 „Шанс за щастливо бъдеще" - Компонент 2: „Разкриване
на иновативни интегрирани услуги за деинституционализация и превенция
на изоставянето на деца от 0 до 3 години"
Краен срок: 27 май 2013 г., 17.00 ч.
Процедурата цели да реализира устойчив модел за трайна деинституционализация
на деца от 0 до 3-годишна възраст, настанени в Домове за медико-социални
грижи за деца (ДМСГД) чрез предоставяне на интегрирани здравно-социални
услуги за подкрепа на семейството и превенция на риска от изоставяне на деца.
В рамките на изпълнението на втория компонент на операцията поетапно ще се
разкриват иновативни форми на интегрирани услуги, за които е създадена
съответната инфраструктура след преструктуриране на пилотните ДМСГД със
средства от Оперативна програма „Регионално развитие".
Дейностите се изпълняват на територията на общините и районите на общини, на
чиято територия се намират преструктурираните ДМСГД със средства по
Оперативна програма „Регионално развитие" и са обект на дейностите по
Компонент 1 на процедурата: Габрово, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив,
Столична община, Русе и Търговище.
Настоящата процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по Компонент 2 на
процедурата е в размер на 4 800 000 лeва.
Минимален размер на безвъзмездната помощ - 250 000 лв.
Максимален размер на безвъзмездната помощ - 600 000 лв.
Източник: http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=1&id=648
Международен фонд на ЮНЕСКО насърчава устойчивото развитие и
намаляването на бедността
Краен срок: 30 юни 2013 г.
ЮНЕСКО приема предложения за Международния фонд за
културно многообразие (IFCD), който се стреми да насърчава
устойчивото развитие и намаляването на бедността в
развиващите се и най-слабо развитите страни. Фондът е
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създаден по силата на член 18 от Конвенцията от 2005 г. за опазване и
насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване.
Той подкрепя проекти, които имат за цел стимулиране на създаването на
динамичен културен сектор, предимно чрез дейности за улесняване на
въвеждането на нови политики в областта на културата и културните индустрии,
както или укрепване на съществуващите такива.
Източник: http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/culturaldiversity/diversity-of-cultural-expressions/how-to-apply/
Конкурс за солидарността между поколенията в училище по инициатива на
ЕК
Краен срок: 30 юни 2013 г.
Като продължение на успешното издание от
миналата година, Европейската комисия даде
начало на generations@school 2013. Инициативата
представлява конкурс, използващ Деня за солидарност между поколенията (29
април) като възможност за организиране на дейности в класната стая, които да
събират ученици и възрастни заедно и да подпомагат взаимното им
разбирателство.
Крайният срок за кандидатстване в конкурса е 30 юни, независимо, че е
препоръчително дейностите да бъдат организиране на 29 април, Европейския ден
за солидарност между поколенията.
Източник: http://www.generationsatschool.eu/en/
Турнир „Социални иновации”
Краен срок: 15 май 2013 г.
Турнирът ще насърчи генерирането на иновативни идеи и ще определи /
възнагради възможностите, обещаващи значителни ползи за обществото или
демонстриране на най-добри практики с осезаеми резултати.
Проектите могат да са от широк спектър области: от образованието и
здравеопазването през физическа или градска среда, до нови технологии, нови
системи и нови процеси.
В Турнира „Социални иновации” могат да се включат организации с нестопанска
цел и организации със стопанска цел, по-специално млади предприемачи и
социални предприятия, както и висши училища. Предложенията могат да си
подават от отделни лица или екипи от държавите-членки на ЕС, страните
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кандидатки / потенциалните страни-кандидатки на ЕС, както и страните от
ЕАСТ.
Източник: http://institute.eib.org/programmes/social/social-innovationtournament/rules-for-applicants/
Десетмесечна стипендиатска програма „Journalism in the Digital World“
Краен срок: 3 май 2013 г.
Десетмесечната стипендиатска програма „Journalism in the Digital World“ дава
въжможност на участниците в нея да бъдат запознати директно от експерти и
изтъкнати журналисти с най-новите тенденции в медийния бранш. По време на
обучението те ще се учат не само на тънкостите от занаята на модерната
журналистическа работа, но ще могат да дискутират с другите участници в
програмата и по въпроси за нейните етични стандарти. Целта на програмата е
участниците да приложат придобитите знания в родните си страни.
Стратегия на програмата е „интегрираното учене“, която включва комбинация от
три прояви с присъствие в Хамбург, Кьолн и Берлин с две e-learning обучителни
единици. Програмата стартира на 31 август 2013 г.
Източник: http://www.intajour.com/
Програма „Младежта в действие" 2013
Краен срок: 1 май 2013 г. (за кандидатстване онлайн); 7 май 2013 г.
Годишните приоритети на програмата са:
- Европейско гражданство и свързаните с него права;
- Активното участие на младите хора в изборите за Европейски парламент;
- Младежка безработица;
- Борба с бедността и социалната изолация;
- Креативност и предприемачество;
- Насърчаване на здравословен начин на живот чрез физическа активност,
включително спорт.
Националните приоритети на програмата са:
- Развитие и популяризиране на доброволчеството в България;
- Сътрудничество със страните от Източна Европа и Кавказкия регион;
- Сътрудничество за иновации и добри практики в младежката работа.
Източник: http://www.youthbg.info/bg/news/479/
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Младежка фондация "Арете" България обявява конкурс за участие в
Младежки ромски лагери за развитие на лидерски умения „Заедно Напред“
Краен срок: 10 юни 2013 г.
През 2013 година Младежка фондация "Арете" България организира три лагера,
участниците ще бъдат разделени на регионален принцип, като с предимство ще са
младежи от регионите Шумен, Пазарджик, Сливен, Монтана и Видин. И трите
лагера ще се проведат през месеците юли и август в Хотелски комплекс "ЯЕВ" в с.
Соколица, община Карлово.
Целите на лагерите са:
- Мотивиране на ромските младежи да продължат образованието си във висши
учебни заведения;
- Изграждане на лидерски умения сред младите роми;
- Включване на участниците в младежката доброволческа мрежа към фондация
"Арете";
- Мотивиране на ромските младежи към активно участие в обществения и
социален живот и личностната им реализация;
- Насърчаване на младежката активност;
- Предоставяне на полезна информация за историята, културата и традициите на
ромската общност в България;
- Създаване на среда за комуникация между младите роми от различни краища на
България;
- Запознаване с изявени роми;
- Създаване на положителен образ на ромите сред обществото;
- Забавна и активна работна среда.
Критерии за участие:
- Младежи от 16 до 21 години - ученици 9-12 клас или завършили средно
образование.
- Кандидатите да са от ромски произход.
- Есе по една от двете зададени теми във формуляра.
- Минимален успех - Добър 4.00
- Правилно попълнен формуляр за кандидатстване.
- Приложена декларация, попълнена и подписана от родител или настойник.
- Препоръка от преподавател.
Източник:
http://www.areteyouth.org/blog/entry/roma_youth_leadership_camps_forward_togeth
er_2013

Безплатна телефонна линия за въпроси от всички точки на ЕС 00800 6 7 8 9 10 11

6

По-безопасен интернет
Краен срок: 23 май 2013 г., 17,00 часа (люксембургско местно време)
Поканата за представяне на предложения по тази работна програма е открита за
всички правни субекти, установени в държавите-членки. Могат да участват и
правни субекти, установени в държавите от ЕАСТ, които са страни по
Споразумението за ЕИП (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн).
Действие 1 и Действие 2: ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА ОТ ЦЕНТРОВЕ ПО ПРОГРАМАТА
„ПО-БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ“
Действие 3: НАСЪРЧАВАНЕ НА ПО-БЕЗОПАСНА ОНЛАЙН СРЕДА
Източник: http://www.europe.bg/upload/docs/c_10720130413bg00070010.pdf
Национален конкурс за есе на тема "Промяна за студентите" за студенти,
обучаващи се в български университети
Краен срок: 20 май 2013 г.
Движение "Промяна за студентите" и ISIC - България представят Национален
студентски конкурс за есе на тема "Промяна за студентите”.
Посочете проблем свързан със студентите и висшето образование и опишете
вашата визия за положителна промяна.
Технически изисквания: Есетата трябва да бъдат с големина минимум 3 и
максимум 10 страници, Times New Roman 12, с междуредие 1,5.
Участва се в конкурса само с едно есе.
Есетата трябва да бъдат изпратени на електронната поща promiyana@gmail.com
Източник: http://promyana.com
Покана за НПО
Краен срок: текущ
Youth Initiative на Отворено общество приема предложения на НПО за
финансиране с до 10 000 щ.д. за, за да развиват и курират тематични страници
на новия глобален портал за младежта youthpolicy.org.
Потенциални теми за страниците на включват, но не се ограничават до:
- Участие и гражданство
- Активизъм и доброволчество
- Децата и правата на младежите
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- Глобалната политика по лекарствата
- Общественополезен труд
- Научни изследвания и знания
- Неформално обучение
- Околна среда и устойчиво развитие
- Мултикултурализма и малцинства
- Правосъдие
Организациите, търсещи финансиране, трябва да бъдат регистрирани НПО.
Предложенията не трябва да надвишават 10 000 щ.д. или една година
продължителност. Всички предложения трябва да бъдат представени на
английски език.
Източник: http://www.youthpolicy.org/work-with-us/thematic-curation/
Видеоконкурс "Европа - пътуване без край"
Краен срок: 13 май 2013 г.
Европейската туристическа комисия заедно с Европейската комисия и агенция
Screen South канят млади талантливи кинодейци да създадат кратък филм
(документален филм, анимация, комедия, драма или друг, предпочитан от тях
формат или жанр), който да рекламира Европа като туристическа дестинация
пред останалата част от света.
В конкурса могат да се включат завършили или настоящи студенти по или с опит
във филмовата индустрия. Те следва да живеят в страна от ЕС и да са навършили
18 години.
Участието може да е индивидуално или екипно.
Източник: http://www.euroshorts-films.com/
Младежка награда за електронно съдържание на Световната среща на
върха
Краен срок: 1 юли 2013 г.
World Summit Youth Award for Best e-Content (WSYA) подкрепя най-добрите
практики в е-съдържание. Той демонстрира потенциала на младите хора за
създаване на изключително цифрово съдържание и служи като платформа за хора
от всички държави членки на ООН да работят заедно в усилията за постигане на
Целите на хилядолетието за развитие.
Могат да участват млади предприемачи, студенти, предприемачи, обществени
лидери, дизайнери и журналисти на възраст под 30 г.
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Проекти могат да се подават в следните шест категории, които са пряко
обвързани с Целите на хилядолетието за развитие:
1. Борба с бедността, глада и болестите
2. Образование за всички
3. Овластяване на жените
4. Създайте култура
5. Зелено!
6. Преследване на истината
Източник: http://www.youthaward.org/
Европа, имам нещо да ти разкажа… Фотоконкурс, организиран от групата
на ПЕС в Комитета на регионите
Краен срок: 30 юни 2013 г.
Искате ли да спечелите фото оборудване на стойност до 2 000 EUR и тридневно
пътуване за двама до Брюксел? Тогава грабвайте фотоапаратите и започвайте да
щракате.
В рамките на Европейската година на гражданите – 2013, групата на ПЕС в
Комитета на регионите (КР) стартира шестото издание на своя ежегоден
фотоконкурс на 1 март.
„Европа, имам нещо да ти разкажа“ предизвиква любителите фотографи да
заснемат очакванията си от Европа. Снимките могат да показват как градим
Европа заедно, какво е да сме европейски граждани или как виждате вашето
място в Европа.
Разкажете ни своята приказка за Европа в снимки. Проявете творчество...
въображение… оригиналност.
Конкурсът ще се проведе от 1 март до 30 юни 2013 г. и в него могат да участват
всички, които пребивават в Европа и са навършили 18 години.
Трите най-добри снимки ще бъдат избрани от жури, в което ще участват членове
на групата на ПЕС в КР (представляващи местните и регионалните власти от
целия ЕС) и професионални фотографи. Освен това обществеността ще има
възможност да избере четвърти лауреат чрез онлайн гласуване на нашата
страница във Фейсбук.
Източник: http://bit.ly/tell-europe
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ТЪРНОВСКА УЧЕНИЧКА Е ПОБЕДИТЕЛ В КОНКУРСА НА ЕВРОПЕЙСКАТА
КОМИСИЯ “JUVENES TRASNLATORES”
Победителката от България сред 27-те победители в
ежегодния конкурс за млади преводачи на Европейската
комисия "Juvenes Translatores" е Пламена Малева, която
е възпитаничка на Езикова гимназия "Проф. д-р Асен
Златаров" във Велико Търново. Със своя превод от
немски език тя изпревари останалите 80 участници от
18-те български училища, които се включиха в конкурса
заедно с над 3 000 техни връстници от Европа.
Победителите от всяка държава членка на ЕС бяха
поканени през месец април 2013 г. на церемония в
Брюксел, за да получат своите награди лично от
еврокомисар Андрула Василиу. Те се срещнаха и с
преводачи от Европейската комисия на техните работни
места.
Участниците в конкурса трябваше да преведат текст от една страница, като
всеки е получил възможността да избере между 23-те официални езика на ЕС.
Текстовете са изготвени от преводачи на Комисията, за да се гарантира еднаква
степен на езикова сложност на всички езици. Тазгодишните победители са
покрили разнообразие от езици — 11 лауреати са превеждали от английски, 5 от
френски, 5 от испански, 4 от немски, 1 от естонски и 1 от ирландски.
Текстовете са проверени от преводачи от Европейската комисията. Акцентът на
текстовете за превод е поставен върху изминалата 2012 - Европейската година на
активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията като
например от истории за това как млади хора учат по-възрастни да използват
компютър до уроци по история, давани от по-възрастни на деца.
Конкурсът за млади преводачи на Европейската комисия "Juvenes Translatores" е
организиран за пръв път през 2007 г. и продължава да печели популярност.
Конкурсът се провежда ежегодно от генерална дирекция "Писмени преводи" на
Европейската комисия. Той има за цел да популяризира чуждоезиковото обучение
в училищата и да запознае младите хора с работата на преводача.
Надпреварата протича едновременно във всички участващи училища от цяла
Европа, като право да се включат в нея имат 17-годишните ученици от средните
училища. През 2012—2013 г. за участие в него са се регистрирали близо 1 750
училища. Чрез електронен жребий техният брой е бил сведен до 750.
Безплатна телефонна линия за въпроси от всички точки на ЕС 00800 6 7 8 9 10 11
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Снимка:
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151430560564010&set=a.10151430560459010.107374182
7.283231899009&type=1&relevant_count=1

28 АПРИЛ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА КУЛТУРА И БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА
ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
Световният ден за безопасност на труда – 28
април, започва да се отбелязва от Международната
организация по труда през 2001 година. 28 април е
и Международен ден на световното синдикално
движение, посветен на паметта на загиналите и
знак на солидарност с пострадалите при трудови
злополуки. От 2003 г. на Световния ден се обръща
особено внимание, като всяка година се обявява
основна тема, свързана с актуалното състояние на
условията на труд в цял свят. През 2012 година тематичният акцент е
“Осигуряване безопасност на труда в зелената икономика”.
Световният ден на МОТ за безопасност и здраве на работното място 2013 г.
е фокусиран върху превенцията на професионалните болести.
Световният ден, който ще се проведе на 28 април, ще акцентира на факта,
че от 2,34 милиона смъртни случаи всяка година по света, по-малко от 15% от тях
са в резултат на инциденти, и че всеки ден се случват около 5500 смъртни случаи,
свързани с работата. Този дисбаланс е още по-ясно изразен в Европа, където помалко от 5% от смъртните случаи от трудови инциденти в ЕС, са резултат от
злополуки, според статистиката на МОТ.
Въпреки тези цифри все още има тенденция въпросът с превенцията на
увреждания при работниците да се разглежда като основен въпрос за
сигурността.
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2012 г.—2013 г.: Да работим заедно за превенция на риска

Кампанията на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за
2012 —2013 г. е насочена към превенция на риска. Казано по-просто,
превенцията се отнася до управлението на свързани с работата рискове, като
крайната цел е намаляване на броя на трудовите злополуки и професионалните
заболявания.
Крайната отговорност за управлението на риска се носи от работодателите и
висшето ръководство, но без активното участие на работниците техните усилия са
обречени на неуспех.
Поради тези причини кампанията обръща специално внимание на
важността на управлението на висшето ръководство и собствениците, работещи в
тандем с активното участие на работниците.

Филмови награди на тема "Здравословни работни места" 2013 г.
Европейската агенция за безопасност и
здраве при работа представя за пета поредна
година
филмовите
награди
на
тема
"Здравословни работни места" с парична
награда от 8 000 EUR като те се провеждат в
рамките на фестивала DOK Лайпциг.
Документалните филми, които участват във
филмовите награди на тема "Здравословни
работни места" ще бъдат номинирани от
ръководството на фестивала сред филмите,
избрани за официалната програма на DOK
Лайпциг. Като допълнителна награда EUOSHA ще създаде също така 1000 копия на спечелилия филм на 8 подбрани езика
на ЕС и те ще бъдат разпространени из цяла Европа. Режисьорите се приканват
да предоставят филмите си до 10 юли 2013 г. Информация относно правилата и
разпоредбите ще намерите на уебсайта на Международния фестивал за
документално и анимационно кино в Лайпциг.
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Европейска награда за добра практика в областта на безопасността и
здравето
Европейската
награда
за
добра
практика е един от основните елементи на
кампанията „Здравословни работни места“ и
е замислена с цел да открои най-добрите
примери за съвместна работа между
ръководители и работници и служители в
областта на превенцията на риска.
Конкурсът е организиран от EU-OSHA в
сътрудничество
с
държавите-членки.
Крайният срок за подаване на кандидатури
за текущата кампания „Да работим заедно за
превенция на риска“ вече изтече. Очакваме
следващият конкурс „Европейски награди за
добра практика“ да стартира със следващата
кампания през пролетта на 2014 г.
Наградите целят да демонстрират
ползите от следването на добри практики за
безопасност и здраве. Победителите трябва да
покажат силно висше управленско ниво, както и активно участие на работниците
и служителите в дейности за безопасност и здраве.
Конкурсът се провежда в два етапа. Кандидатурите първо минават през
селекция на национално ниво, а след това се представят на европейско жури,
което избира победители. Наградите ще бъдат връчени на церемония, която ще се
състои през пролетта на 2013 г. Очаква се да бъдат раздадени награди както на
ръководители, така и на представители на работниците и служителите от
спечелилите предприятия.
Посетете раздела за Наградите за добра практика на уебсайта на EU-OSHA.
За повече информация:
 Здравословни работни места. Добре е за теб. Добре е за бизнеса: http://www.healthyworkplaces.eu/bg/hw2012
 Европейска агенция за безопасност и здраве при работа: https://osha.europa.eu/bg/teaser

 Филмови награди на тема "Здравословни работни места" 2013 г. :
https://osha.europa.eu/bg/competitions/hw_film_award_2013
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РЕГИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКО ГРАЖДАНСТВО”
В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО
ТЪРНОВО
През месец април започнаха откритите
практики в 15 детски градини и 6 гимназии от
града, областта и страната, организирани под
егидата на Европейски информационен център.
Те са серия от мини-проекти в рамките на
регионалната
кампания
„Образование
за
европейско гражданство” и във връзка с 2013 –
Европейска година на гражданите.
Темите на откритите уроци са в глобалната
насоченост „Гражданство”, като в себе си
включват теми от обществена важност като
права и задължения в семейството, училище и
обществото,
европейско
гражданство
и
интеграция в Европейския съюз. Някои от
откритите практики в детските градини засягат
проблеми с околната среда, като по този начин
насърчават
у
децата
чувството
за
съпричастност към случващото се около тях и
им показват начини как да пазят природата
като техен дом.
В продължение на 2 месеца 31 учители от
детски учебни заведения ще проведат близо 20 открити урока, в които ще вземат
участие над 550 деца на възраст от 3 до 7 години. Най-много от откритите
практики са организирани в гр. Горна Оряховица и гр. Велико Търново.
Останалите са от околни села и градове като гр. Златарица, гр. Елена, с. Ресен, с.
Първомайци и други.
В училищата в гимназиален етап, участие ще вземат над 200 ученици на възраст
от 13 до 18 години, ръководени от 15 учители, които са преминали четирите
обучителни модула по проекта, организиран от ЕИЦ. Открити уроци ще се
проведат в гр. Велико Търново, гр. Златарица, гр. Стражица, гр. Ардино, гр.
Смолян и гр. Свищов.
Част от графика с откритите практики ще откриете нашия календар за месец май
2013 година.
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. МАЙ 2013
8 МАЙ 2013 – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – ХГ „СВ.СВ. КИРИЛ
И МЕТОДИЙ” – ОТКРИТА ПРАКТИКА – ИНТЕРАКТИВНА
АРТ РАБОТИЛНИЦА „ПЪТУВАНЕТО ОТ ХИЛЯДА МИЛИ
ЗАПОЧВА С ЕДНА СТЪПКА”
8-12 МАЙ 2013 – ВАРШАВА – УЧАСТИЕ В „ШУМАН ПАРАДА” ПО ПОВОД ДЕНЯ
НА ЕВРОПА
9 МАЙ 2013 – ВЕЛИКО ТЪРНОВО - ЧЕСТВАНИЯ ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ЕВРОПА
13 МАЙ 2013 – С.РОДИНА – ЦДГ „ПРОЛЕТ” – ОТКРИТА ПРАКТИКА „СТРАНИТЕ
ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”
13 МАЙ 2013 – СТРАЖИЦА – СОУ „АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ” – ОТКРИТА
ПРАКТИКА, ПРОВЕЖДАНЕ НА АНКЕТА
13 МАЙ 2013 – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – ХГ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” –
СЕМИНАР „ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ПАРКОВЕТЕ”
14 МАЙ 2013 – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – ЦДГ „ИВАЙЛО” – ОТКРИТА ПРАКТИКА
„ОПОЗНАВАМЕ ИСТОРИЯТА НА НАШИЯ ГРАД И ТЪРСИМ СЪКРОВИЩЕ”
15 МАЙ 2013 – ЛЯСКОВЕЦ – ЦДГ „СЛАВЕЙЧЕ” – ОТКРИТА ПРАКТИКА
„ЗАЕДНО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА”
16 МАЙ 2013 – ГОРНА ОРЯХОВИЦА – ЦДГ „ПЪРВИ ЮНИ” – ОТКРИТИ
ПРАКТИКИ „ПЪТУВАЩА ПРИКАЗКА ЗА ПРИЯТЕЛСТВОТО” И „С КУКИ ИЗ
ЕВРОПА”
20 МАЙ 2013 – ЕЛЕНА – ЦДГ „РАДОСТ” – ОТКРИТА ПРАКТИКА „ПРИРОДЕН
СВЯТ”
20 МАЙ 2013 – СТРАЖИЦА – СОУ „АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ” – ОТКРИТА
ПРАКТИКА - ИЗРАБОТВАНЕ НА ТАБЛО ЗА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА
27 МАЙ 2013 – СТРАЖИЦА – СОУ „АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ” – ОТКРИТ УРОК
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27 МАЙ 2013 – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – ХГ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” –
ИЗЛОЖБА „ПЪТУВАНЕТО ОТ ХИЛЯДА ГОДИНИ ЗАПОЧВА ОТ ЕДНА СТЪПКА”,
ДИСКУСИЯ „ТОЛЕРАНТНОСТ – КАКВО Е ТОВА?”
29 МАЙ 2013 – ЧИТАЛИЩЕ „НАДЕЖДА”, ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 10:00 –
РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ „БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ В ОБЩОТО
ЕВРОПЕЙСКО СЕМЕЙСТВО”
30 МАЙ 2013 – ЗЛАТАРИЦА – СОУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – 13:45 –
ОТКРИТ УРОК „ПРАКТИЧЕСКИ СТЪПКИ В ГРАЖДАНСТВОТО”
30 МАЙ 2013 – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – ХГ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” –
ОТКРИТ УРОК И ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧИЛИЩНИЯ В-К „МЕЖДУЧАСИЕ”,
ПОСВЕТЕН НА ДЕЙНОСТИТЕ ОТ МИНИ-ПРОЕКТА
30 МАЙ 2013 – ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ЗАЛА 206 - 14:30
– ТРЕНИНГ-ОБУЧЕНИЕ „МОИТЕ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ КАТО ГРАЖДАНИН НА
ЕС” С УЧЕНИЦИ ПО ПРОЕКТ „УСПЕХ”
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