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ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
“ЕВРОПА ДИРЕКТНО”
Велико Търново 5000
Бул. „България”№ 24, ПК 345
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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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НОВО: Подкрепа за организации, осъществяващи дейност на европейско
равнище в сферата на младежта
Краен срок: 15 ноември 2012 г.
За участие в настоящата покана за представяне на предложения се допускат:
1.
Европейски
неправителствени
организации;
2. Неофициални европейски мрежи: съставени от независими организации в поне
8
допустими
държави.
Общият бюджет по настоящата покана за представяне на предложения, отпуснат
за съфинансиране на организации, осъществяващи дейност в сферата на
младежта
на
европейско
равнище,
възлиза
на
800
000
евро.
Финансовото участие от бюджета на Съюза не може да превишава 80 % от
предвидените разходи (за кандидати, които изчисляват безвъзмездните средства
въз основа на бюджета, това означава 80 % от допустимите разходи).
Максималният размер на безвъзмездните средства за всяка организация ще бъде
35 000 евро за годишно споразумение.
За повече информация: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:271:0008:0010:BG:PDF
НОВО: Национална програма за младежта 2011 - 2015: Подпрограма 3 Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи
Краен срок: 10 октомври 2012 г.
Проектните предложения следва да бъдат насочени към
организиране и провеждане на конкретни доброволчески
инициативи, независимо от темата им, с активното участие
на млади хора. Необходимо е инициативите да бъдат
видими и значими за местната общност, както и да привличат голям брой други
млади
хора,
които
също
да
се
включат
в
тях.
Проектите следва да бъдат планирани с продължителност 6 месеца и могат да
бъдат реализирани в периода януари 2013 - август 2013 г. по преценка на
кандидатстващата
организация.
Максималното допустимо финансиране от страна на НЦЕМПИ е в размер на 8 000
лева (осем хиляди лева) за отделно проектно предложение.
За повече информация: http://youthbg.info/bg/news/438/
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НОВО: Мрежа за младежка заетост: Конкурс „Какво работи?”
Краен срок: 9 ноември 2012 г.

Могат да кандидатстват организации, които са имали положителни резултати от
своите проекти в подкрепа на заетостта на младите хора. Очащва се и тяхното
мнение защо проектът е проработил и какви са уроците, които са научили.
За повече информация: http://yenmarketplace.org/whats-working-competition
НОВО: Aftermath Project - Грант за фотография
Краен срок: 5 ноември 2012 г.
Могат да кандидатстват фотографи от цял свят.
Размер на помощта: 20 000 щ.д.
За повече информация: http://www.theaftermathproject.org/
Подкрепа за малки проекти за борба с бедността и социалното изключване
Краен срок: текущ
Белгийската асоциация GIVE EURHOPE (GEH) има за цел да предостави
специфична подкрепа за асоциации и
неправителствени организации в ЕС,
които се борят с бедността и
социалното изключване в държавитечленки на ЕС. Искания за подкрепа
могат да се подават по всяко време
от отделни лица или неправителствени организации, работещи на място.
GIVE EUR-HOPE ще се предостави подкрепа изключително в полза на хора и
семейства,
които
са
в
несигурно
положение
в
следните
области:
1. Изграждане или реновиране на жилища и социални и дневни центрове или
съоръжения;
2. Създаване на основни здравни заведения (диспансери в по-слабо развитите
райони,
медицински
сестри
/
улични
медицински
сестри);
3. Обучение на хората като граждани чрез информиране за техните права, както
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и да придобиване на уменията, необходими за упражняване на тези права
(грамотност,
езикови
курсове);
4. Инициативи в социално-културната сфера, предназначени да благоприятстват
обмена на знания, включително това чрез художествено изразяване;
5. Създаване или подкрепа за професионални мрежи за развитие и
професионално
обучение.
GIVE EUR-HOPE дава приоритет на малките и средни асоциации и
неправителствени организации, които са активни на терена и е по-малко
вероятно да получат публична или частна институционална подкрепа.
За повече информация: http://www.giveeurhope.eu/en.html

НОВО: Конференция „Европейско гражданство- възможности и
предизвикателства”, 13 октомври 2012 г.
Краен срок: 1 октомври 2012 г.
Участниците от България имат възможност да представят
доклад в рамките на 20 мин. на английски език по една от
следните
теми:
1.
Активното
гражданско
участие
по
теми
от
общоевропейски
интерес
2. Обучение за европейско гражданство
За повече информация:
http://www.logincee.org/remote_libraryitem/29525?lang=bg
НОВО: Конкурс за детска рисунка „Как искам Европейският съюз да
промени моя град"
Краен срок: 19 октомври 2012 г.
Първата фаза на конкурса се реализира на регионално ниво.
Участниците са разделени в две възрастови групи:
- от 6 до 10 години
- от 11 до 12 години.
За повече информация: http://www.eufunds.bg/bg/pubs/1899
НОВО: BG051PO001-2.3.03 „БЕЗОПАСЕН ТРУД”
Краен срок: 26 ноември 2012 г.,16.30 ч.
ДЕЙНОСТИТЕ,
КОИТО
ЩЕ
ПОЛУЧАТ
ПОДКРЕПА,
ВКЛЮЧВАТ:
- Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност,
общо
или
на
отделни
елементи
от
нея;
- Mодернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи
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обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване
условията на труд, както и закупуване на колективни средства за защита;
- Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло;
- Разработване (внедряване) и сертифициране на стандарт за безопасни условия
на
труд;
- Обучение на служители за безопасна работа с нововъведено работно оборудване,
технологии и обучение във връзка с нововъведен стандарт за здравословни и
безопасни условия на труд.
За повече информация:
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=1&id=611
НОВО: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”
Краен срок: 11 януари 2013 г.
Дейностите,
които
ще
получат
подкрепа,
включват:
1. Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих, като паркове, зелени
площи, детски площадки и др., включително поставяне на пейки, беседки,
възстановяване на чешми, фонтани, статуи, паметници, изграждане на
естетически композиции с характер на скулптури и пластики, ремонт на
обществени тоалетни, възстановяване на водни площи (напр.малко изкуствено
езеро за целите на по-доброто естетическо възприятие на парковата среда),
изграждане на поливни системи, поставяне на градинско обзавеждане и други
елементи
от
градското
обзавеждане;
2. Изграждане, реконструкция, рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари,
изграждане на велосипедни пътеки и алеи, пешеходни зони, подлези за пешеходци
и велосипедисти, включително свързани дейности като поставяне на указателни
знаци, изграждане на спортни площадки (за футбол, баскетбол, волейбол, тенис на
маса, скейтборд и др.) в междублокови и паркови пространства , предвидени за
свободно (безплатно) ползване от жителите на населеното място и др.;
3. Рехабилитация и реконструкция на улични мрежи, изграждане на обществени
паркинги
встрани
от
главни
улици;
4.
Въвеждане
на
енергоспестяващо
улично
осветление.
5. Създаване на достъпна архитектурна среда, свързана с горните направления.
Конкретни бенефициенти по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ са 36 общини - центрове на агломерационни ареали, съгласно
Приложение 3а на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г.
За повече информация:
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=3&status=1&id=609
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НОВО: Конкурс за най-добри млади преводачи в Европейския съюз
Краен срок: 20 октомври 2012 г.
Записването на училищата става директно на сайта от 1-и
септември до 20 октомври 2012 г.
За повече информация:
http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/competiti
on/pupil/2012-1-09_do_20-10_juvenes-translatores.pdf

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПРЕДЛАГА НОВА ГЛОБАЛНА ХУМАНИТАРНА
ИНИЦИАТИВА „ДОБРОВОЛЦИ НА ЕС ЗА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ”

Кристалина
Георгиева,
Комисар
за
международното
сътрудничество,
хуманитарната помощ и реакцията при кризи, заяви:„Предоставя ни се уникален
шанс да изпратим положително послание в тези времена на криза:чрез
действията си на място доброволците на ЕС за хуманитарна помощ ще
демонстрират нашата европейска солидарност, като оказват помощ на найнуждаещите се.Същевременно те ще придобият безценни умения.Спасяването
на човешки живот представлява опит и преживяване, което променя живота на
човека и което доброволците никога няма да забравят.Доброволчеството се
ползва с огромната подкрепа на всички наши граждани във всички държави
членки.“
Комисията предлага изработването на европейски стандарти във връзка с
управлението на доброволци в хуманитарни проекти, както и на програма за
обучение, с помощта на която доброволците да се подготвят за изпращане на
терен.Единствено добре подготвените доброволци ще могат да бъдат изпращани
на терен като „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ” в рамките на
хуманитарни проекти.
Инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ” ще се осъществява в
тясно сътрудничество с хуманитарни организации, които се придържат към
стандартите и които ще трябва да бъдат сертифицирани, за да станат
„изпращащи
организации“.Тези
стандарти
ще
включват,
по-специално,
разпоредби относно безопасността и сигурността на доброволците, които са от
първостепенно значение в хуманитарните операции.
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Доброволците на ЕС за хуманитарна помощ ще се обучават заедно в
многонационални групи и също така ще имат възможността да прекарат няколко
месеца на стажантски позиции в друга европейска държава, преди да заминат в
рамките на хуманитарни операции.Ще бъде създадена мрежа на „Доброволци на
ЕС за хуманитарна помощ“, която се очаква да се разрасне през идните години и
да се превърне в единствен по рода си корпус от посланици на европейската
солидарност.
Европейските граждани и дългосрочно пребиваващите в ЕС лица на възраст над
18 години, които проявяват интерес, ще могат да кандидатстват за доброволци на
ЕС за хуманитарна помощ.
Предложението включва бюджет в размер на 239,1 млн. EUR, който ще се
изразходва за мащабен пакет за обучение (58 млн. EUR), изпращане на терен
(137 млн. EUR), изграждане на капацитет в общностите, пострадали при бедствия
(35 млн. EUR), и спомагателни дейности.
Около 10 000 доброволци ще бъдат изпратени на терен в периода 20142020 г.Инициативата ще включва също така обучение за 7 000 души местен
персонал и доброволци от организации в държавите, пострадали при бедствия.По
линия на елемент от инициативата, който ще се състои в доброволческа дейност
по интернет, се очаква още 10 000 души да подкрепят „Доброволци на ЕС за
хуманитарна помощ” чрез дейности, които могат да се извършват на компютър от
дома.
Контекст
Европейският доброволчески корпус е едно от нововъведенията в Договора от
Лисабон.Подготовката за инициативата започна през 2011 г. с широки публични
консултации, две серии от пилотни проекти и изпращането на терен на около
200 доброволци.Комисията ще използва опита, придобит в рамките на тези
проекти, и ще работи в тясно сътрудничество с хуманитарни организации, за да
подготви стартирането на „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ” през януари
2014 г.
Създаването на доброволчески корпус на ЕС в областта на хуманитарната помощ
се радва също така на подкрепата на гражданите на ЕС — в проведено неотдавна
проучване на общественото мнение, осъществено от Евробарометър в 27-те
държави членки, 88 % от запитаните са изразили подкрепата си за инициатива,
която ще даде възможност за подбора, обучението и изпращането на терен на
доброволци в сферата на хуманитарната помощ от държави от ЕС.
За повече информация
Уебсайт на Комисар Георгиева
Информация за инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“
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Евробарометър: Рекорден брой европейци подкрепят хуманитарната помощ на ЕС
въпреки собствените си трудности
Гледайте изявлението на Комисар Георгиева на ежедневния брифинг за медиите
на Комисията
За контакт
Ирина Новакова ( +32 2 295 75 17 )
David Sharrock ( +32 2 296 89 09 )

ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА
Европейска столица на културата е инициатива на Европейския съюз за
популяризиране на европейското културно наследство и взаимно опознаване на
гражданите на Съюза. Датира от 13 юни 1985 г. под името „Европейски град на
културата“, а от 1999 г. - с настоящото си название..
Идеята на проекта е за всяка година два европейски града да бъдат обявени за
културни столици и в рамките на тази година да покажат най-доброто от
традициите и възможностите си на своите жители и посетители. Градовете се
избират от Съвета на Европейския съюз въз основа на препоръка от Комисията,
която на свой ред взема под внимание мнението на Европейския парламент и
жури, съставено от седем изтъкнати културни дейци.
"Европейски град на културата" се обявява от 1985. Амбициозната цел на този
проект е да допринесе за "сближаването на европейските народи". По-късно
проектът е преименуван на "Европейски столици на културата".
През 1999 г. Европейският парламент и Съветът съставиха хронологичен списък,
по който държавите-членки на Съюза могат да стават домакини на проявата.
Определени бяха и критериите, на които градовете трябва да отговарят, за да
могат да обявени за културни столици на Европа.
Списък на културните столици от самото начало:
1985: Атина

1990: Гласгоу

1995: Люксембург

1986: Флоренция

1991: Дъблин

1996: Копенхаген

1987: Амстердам

1992: Мадрид

1997: Тесалоники

1988: Берлин

1993: Антверп

1998: Стокхолм

1989: Париж

1994: Лисабон

1999: Ваймар
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2000: Авиньон, Берген, Болоня, Брюксел, Хелзинки, Краков, Рейкявик,
Прага, Сантяго де Компостела
2001: Порто и Ротердам

2005: Корк

2002: Брюж и Саламанка

2006: Патра

2003: Грац

2007: Люксембург и Сибиу

2004: Геноа и Лил

2008: Ливърпул и Ставангер

За европейски столици на културата през 2008 г. са избрани Ливърпул
(Великобритания) и Ставангер (Норвегия), а за 2009 г. Вилнюс (Литва) и Линц
(Австрия). За 2011 г. са избрани градовете Турку и Талин.За 2012 г. са избрани
Марибор и Гимараеш.
България ще бъде домакин на Европейска столица 2019 и следва да започне
процедура за представяне на градове най-късно през 2012 г. Всяко предложение
съдържа програма с културни събития от европейска величина, в хармония с
националната стратегия и културна политика на страната. Градовете могат по
свой избор да включат в програмата си и региона около тях. Необходимо е да
съществува връзка между програмите на определените за една и съща година
градове Европейска столица на Културата. В случая с домакинството на България
и Италия през 2019 г. ще се търсят допирни точки в програмите на избрания
български и италиански град. Първа Варна заяви своето намерение да бъде
Столица на Културата в Европа. През 2010 г. тя подкрепи издаването на книга
"Европейски Столици на Културата". В края на 2010 Асоциация за Развитие
на София заяви намеренията на столицата да подготви кандидатурата си .
Във времето е възможно различни градове от една и съща страна да бъдат
столица на културата на Европа. Затова подтотовката на общините Русе, Пловдив
и Велико Търново са логични като заявени кандидатури. В Италия градовете
региона Венето ( гр. Венеция плюс градовете и селцата в областта), Равена, Сиена,
Лакила, Амалфи, Матера, Палерма, Брандизи.
Европа се гордее с културното си многообразие. Въпреки че езиците,
литературата, театърът, изобразителните изкуства, архитектурата, занаятите,
киното, радиото и телевизията произхождат от определена страна или регион, те
представляват част от общоевропейското културно наследство. През 2010 г. EС
отбеляза 25-ата годишнина на проявата „Европейска столица на културата“.
Автори на идеята са известната Мелина Меркурий и нейният френски колега Жак
Ланг (по това време министри на културата на Гърция и Франция). От първата
Европейска столица на културата, проведена в Атина през 1985 г., до момента
повече от 40 града в цяла Европа са били удостоявани с титлата.
Основните цели на инициативата „Европейска столица на културата“ са:
–
да подчертава богатството и разнообразието на европейските култури;
–
да допринася за взаимното разбирателство между гражданите на Европа;
–
да насърчава чувство за принадлежност към едно и също европейско
семейство, като ни прави съпричастни с нашите общи европейски корени и
споделените ни стремежи за бъдещето.
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Процедура за представяне на кандидатури и избор на Европейска столица
на културата:
Минимум шест години преди началото на проявата, страната-кандидат избира
градове чрез публична процедура. Кандидатурите от съответната страна се
съобщават на Европейската комисия, след което се съставя жури за селекция То
оценява кандидатурите на два етапа. При предварителната селекция журито
одобрява част от кандидатурите и съставя доклад с препоръки към
кандидатстващите градове. След девет месеца подобрените кандидатури се
заявяват от съответната държава – членка в Главна дирекция „Образование и
култура” на Европейската комисия. Тогава държавата-членка кани журито за
окончателната селекция. То разглежда културните програми и изготвя доклад с
препоръка за определянето на град – домакин - Европейска столица на културата
в съответната страна. Докладът е публично достъпен в интернет страницата на
ЕК.
Най-късно 4 години преди началото на проявата страната обявява своя град
(регион) за Европейска столица на културата и информира Европейския
парламент, Съвета на министрите на културата, Европейската комисия и
Комитета на регионите. В срок от 3 месеца Европейския парламент изпраща
мнението си. Съветът на министрите на културата официално определя двете
Европейски столици на културата.
Културната програма на избраната европейска столица трябва да отговаря на две
категории критерии - „Европейско измерение” и „Градът и гражданите”. Съгласно
първата категория, културната програма на града-кандидат следва да задълбочи
сътрудничеството между културните организации, хората на изкуствата и градове
в различни европейски държави. Целта е да се открои богатството и културното
многообразие на Европа и да се подчертаят общите аспекти на европейските
култури. Втората категория критерии изисква културната програма на градакандидат да предизвика интереса на гражданите, да осигури мобилизирането и
участието им в отделните мероприятия. Дейностите следва да са устойчиви - да
представляват неразделна част от дългосрочното културно и обществено развитие
на града. Проявата „Европейска столица на културата“ представлява единствен по
рода си стимул за развитие на градовете чрез културен живот и жизнени
творчески индустрии. Домакинството на Европейска столица на културата се
осигурява от два града от две различни страни чрез целогодишни програми. В
момента Европейската столица на културата се избира всяка година от Съвета на
министрите на културата. Европейската комисия /Главна дирекция „Образование
и култура”/ подготвя избора, чрез становището на Европейския парламент и на
жури, съставено от шест национални експерти и седем видни европейски
личности. Това е журито за селекция. След номинирането, седемте европейски
експерти формират жури за мониторинг и съвет и наблюдават подготвителната
фаза до началото на „Европейска столица на културата“.
За повече информация:
http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc413_en.htm
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УЧЕНИЧЕСКИ КЛУБОВЕ “ЕВРОБОЛЯРЧЕ” И „МЛАД ЕВРОПЕЕЦ” ОТНОВО
ОТВАРЯТ ВРАТИ В ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
Европейски
информационен
център стартира своите младежки и
детски клуб и започва набиране на
документи
за
участие
клуб
„ЕвроБолярче” за деца от четвърти до
шести клас и клуб „Млад европеец” за
младежи от осми до десети клас.
Клубните форми са част от лидерската
програма на Центъра за мотивирането
на учениците за активно учене.
Младежите ще работят върху усвояване
на знания за Европейския съюз; ще се
учат как да пишат проекти и ще
осъществят свой микро-проект; ще имат занимания по протокол и дипломация, по
комуникация. Участниците ще посетят Представителството на Европейската
комисия в България и различни национални институции като част от своята
практика. Най-активните членове на клуба ще участват в Осмата общоевропейска
среща на европейски ученически клубове, която ще се проведе във Варшава на 9
май 2013г.
С клубовете ще работят специалисти на Центъра и доброволецът от Корпуса
на мира на САЩ - Рафаел Агилар.
Процедурата за кандидатстване в клубовете „ЕвроБолярче” и
„Млад
европеец” е подаване на молба и мотивиран отговор на въпросите „Защо се
чувствам ЕвроБолярче” и „Защо се чувствам млад европеец”. С допуснатите
кандидати ще се проведе интервю. Очаква се кандидатите да изучават английски
език, тъй като голяма част от заниманията ще се провеждат на английски.
Кандидатурите се приемат в Европейски център до 28 септември 2012г., а
устното интервю ще се проведе на 29 септември 2012г.

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. ОКТОМВРИ 2012
1 ОКТОМВРИ 2012 – 17:00 – ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО,
ЕВРОПЕЙСКИ
ИНФОРМАЦИОНЕН
ЦЕНТЪР
–
ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА КЛУБ „ЕРВОПА”
1 ОКТОМВРИ 2012 – С. ОВЧА МОГИЛА – РИТУАЛ
„ТАНЦ НА ЦВЕТЯТА”
3-8 ОКТОМВРИ 2012 – ЗАДАР, ХЪРВАТИЯ – УЧАСТИЕ НА КЛУБ „ЕВРОПА” В
СИМУЛАЦИЯ НА ЕП ПО ПРОЕКТА “ROOT & WINGS”
5 ОКТОМВРИ 2012 – С. РЕСЕН, ЧИТАЛИЩЕ „НАРОДНА ПРОСВЕТА 1974” –
ОТКРИТ УРОК ПО РОДОЛЮБИЕ
11 ОКТОМВРИ 2012 – С. ОВЧА МОГИЛА – ДЕН НА ИВАН ВАЗОВ
18 ОКТОМВРИ 2012 – С. ДРАГАНОВО, КЛУБ НА
РАЗЦВЕТНИКОВ” – КУЛИНАРНА ИЗЛОЖБА

ПЕНСИОНЕРА „АСЕН

19-21
ОКТОМВРИ
2012
–
ГР.
ВЕЛИКО
ТЪРНОВО,
ЕВРОПЕЙСКИ
ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ОБУЧЕНИЕ НА КОРПУСА НА МИРА НА САЩ
27 ОКТОМВРИ 2012 – 9:00 – 13:00 – ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ЕВРОПЕЙСКИ
ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ТРЕНИНГ НА ДЕЦА
27 ОКТОМВРИ 2012 – 13:30 – 17:00 – ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ЕВРОПЕЙСКИ
ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ТРЕНИНГ НА УЧИТЕЛИ
31
ОКТОМВРИ
2012
–
ГР.
ВЕЛИКО
ТЪРНОВО,
ЕВРОПЕЙСКИ
ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – РЕГИОНАЛНА СРЕЩА НА ПЕНСИОНЕРСКИ
КЛУБОВЕ ПО ПОВОД 2012Г. – ЕВРОПЕЙСКА ГОДИНА НА АКТИВНИЯ ЖИВОТ НА
ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА И СОЛИДАРНОСТТА МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯТА
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