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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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Европесйки информационен център – Велико Търново обяви конкурс за
студентски клуб „Европа“
Краен срок: 31 октомври 2013г., 17:00 часа
Клубът е нерегистрирана формална група от млади хора (студенти), работеща със
съдействието на Европейски център.
Основна цел е да събуди интерес и да засили осведомеността на младите хора
относно ЕС, политиките на ЕС, гражданството в ЕС и значението на европейската
интеграция, относно европейските програми и технологията на дизайн, прилагане
и управление на европейски проекти.
Право на участие имат студенти редовно обучение във ВТУ „Св.св. Кирил и
Методий”. Съставът на клуб „Европа“ е до 15 студенти. Критерии, по които ще
бъдат оценявани кандидатите:




Много добро владеене на английски език – говоримо и писмено
Добри комуникационни умения
Готовност за работа с различни целеви групи

Конкурсът се състои от два етапа:
1. Изпращане на документи за участие (мотивационно писмо – до 300 думи),
подадени на английски език.
Документите за кандидатстване трябва да бъдат изпратени на електронен адрес:
office@europeinfocentre.bg в срок до 31 октомври 2013г. (четвъртък), 17:00ч.
2. Устно събеседване с преминалите първия етап кандидати. Събеседването
ще се състои на 4 ноември 2013г.; 14:00ч. в офиса на ЕИЦ – библиотека – Велико
Търново, бул. „България” № 24
Източник: http://www.europeinfocentre.bg/?p=1131
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Номинации за „Човек на годината” 2013
Краен срок: до 31 октомври 2013 г. включително
Наградата „Човек на годината“ се присъжда за постъпки или практики, които са
насочени към утвърждаване и защита на основните човешки права и изхождат от
предпоставките на справедливостта и човешкото достойнство като абсолютна
стойност.
Наградите „Човек на годината” са морални и нямат финансово изражение. Целта
им e да дадат символно признание. Носителят на голямата награда получава
статуетка и грамота, останалите наградени – плакет и грамота. Награждаването
ще е на тържествена церемония в София на 10 декември – Международният ден
на правата на човека.
Всеки може да номинира човек или организация.
Всеки може и да гласува за Наградата на публиката.
За “Наградата на публиката” може да се гласува 0т 1 до 30 ноември 2013 г.
включително.
Източник: http://www.bghelsinki.org/bg/novini/press/single/pressobshenienominaciite-za-chovek-na-godinata-2013-sa-otvoreni/
Стипендии за финансиране на обучението и изследователската дейност на
български студенти, докторанти и научни работници
Срок: от 1 до 15 ноември 2013 г.
Германската Служба за Академичен Обмен (DAAD), под ръководството на
посолството на Германия, съвместно с Международна фондация "Св. Св. Кирил и
Методи" отпуска стипендии за финансиране на обучението и изследователската
дейност на български студенти, докторанти и научни работници.
- Стипендии за студенти-икономисти - ERP
- Стипендии за студенти след първа диплома
- Стипендии за аспиранти и млади учени (до 6 мес./7-12 мес./до 3 г.)
- За музика и изкуство (продължаване на следването)
- За музика и изкуство (работен престой на унив. преподаватели)
- Повторна покана за бивши стипендианти
- Стипендии за университетски преподаватели и учени
- Roche diagnostics (кандидатства се текущо)
- Летни курсове - HSK
- Stud gruppen - студентски екскурзии и практики (1 февруари; 1 май; 1 ноември;
ежегодно)
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Източник: http://cmfnd.org/programms/bg/germany/Reglament1.htm
Стипендия права на човека на OAK 2014 – с акцент върху равенството на
половете и правата на човека
Краен срок: 1 ноември 2013 г. (номинация); 6 декември 2013 г.
(кандидатстване)
Всяка година Институт Oak дава възможност на един стипендиант да повежда
свое изследване по време на пребиваването му/й в колежа и да преподава. Целта
на стипендията е да се предостави възможност на изявени специалисти в
международните права на човека да вземат творчески отпуск и да прекара един
семестър като гост учен в Колежа.
Източник: http://web.colby.edu/oak/apply/apply-for-the-oak-fellowship/
Европейски фонд за демокрация
Краен срок: текущ
Европейският фонд за демокрация приема предложения за проекти, допринасящи
за развитието на плуралистични, многопартийни системи и демократични
общества с фокус върху страните, влизащи в обхвата на политиката на ЕС за
съседство. Могат да кандидатстват неправителствени организации, движения,
както и физически лица, млади лидери и представители на независими медии.
Първите решения за финансиране ще бъдат взети в края на м. септември 2013 г.,
но Фондът ще приема предложения целогодишно.
Източник: http://democracyendowment.eu/

Стажове по писмен превод в Европейския парламент
Краен срок: 15 ноември 2013 г. за стажа, който започва на 1 април 2014 г.
Целта на програмата е да позволи обогатяване на познанията, придобити по време на
обучението, и запознаване отблизо с дейността на Европейския съюз и в частност с тази
на Европейския парламент.
Продължителността на стажовете е три месеца. Те могат да бъдат продължени по
изключение за максимален срок от три месеца. През 2013 г. стипендията е в размер на 1
213.55 евро на месец.
Кандидатите трябва да бъдат граждани на една от държавите членки на ЕС или на
страна кандидатки за членство, както и да са навършили 18 години към датата на
започване на стажа. Изисква се да са завършили, преди крайния срок за подаване на
молбите, минимум тригодишно университетско образование, удостоверено с диплома.
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Източник:
http://www.dnevnik.bg/evropa/obrazovanie/stajove/2013/10/18/2162651_evroparlamentut_predlaga_stajo
ve_po_pismen_prevod/

Европейската комисия обяви конкурс за студенти за участие в младежки Екип
Европа
Краен срок: 12 ноември 2013 г., 23:59 ч.
Младежки Екип Европа (Team Europe Junior) е комуникационен проект на Европейската
комисия, който е иницииран и се осъществява от представителството на Европейската
комисия в България. Дейностите на екипа са в областта на комуникацията за
Европейския съюз, координират се директно от Европейската комисия и се случват
основно в България в рамките на една година от приключването на конкурса и на
определянето на новите членове на екипа.
Основната задача на младежкия Екип Европа е по повод на Деня на Европа, 9 май, да
участват в инициативата на Европейската комисия "Отново на училище" в България.
Студентите от екипа преминават през професионално обучение за умения по
комуникация и са наградени с информационно посещение на Европейската комисия в
Брюксел. В края на годината от своето участие те получават от Европейската комисия и
сертификати за участие в младежкия Екип Европа. Конкурсът се състои от 2 етапа:
1) изпращане на заявления за участие в определения срок,
2) устно представяне в София, сградата на Европейската комисия и Европейския
парламент, ул. Г.С.Раковски 124, София 1000.
Източник: http://ec.europa.eu/bulgaria/press_corner/news/181013_tej_bg.htm
Грантове за участие в международни форуми
Краен срок: текущ
Служат за засилване гласовете на защитниците правата на ромите по време на
международни конференции и събития. Получателите на грантове се очаква да играят
активна роля в събитията, в които участват.
Източник: http://www.opensocietyfoundations.org/grants/international-participation-grants
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ЕВРОПЕЙСКА ПОМОЩ ЗА БЪЛГАРИЯ
ЗА СПРАВЯНЕ С БЕЖАНСКАТА КРИЗА
България получава материална помощ по линия на Европейския Съюз, която ще
подсили способността на националните власти да се справят с притока на
бежанци от войната в Сирия. Подкрепата е предоставена от Словакия, Унгария,
Словения и Австрия и е координирана от Европейската комисия. Тя включва над
2000 легла и матраци, над 4200 одеяла и други предмети от първа
необходимост, като чаршафи, кърпи, кухненски пособия и прибори.
Тази помощ достига България през Механизма за гражданска защита на ЕС, който
беше активиран от националните власти на 16 октомври. От този момент,
Центърът за спешна реакция и координация на Европейската комисия работи с
участниците в Механизма, за да получи България помощта, от която се нуждае в
момент на безпрецедентно претоварване на националния капацитет.
"Благодаря на страните, които предложиха подкрепа в такъв кратък срок.
България прави каквото може, за да се справи с притока на бежанци. Помощта,
предоставена от Европейската комисия и страните-членки е доказателство, че
България не е сама в този труден момент," каза Кристалина Георгиева,
европейският комисар по международно сътрудничество, хуманитарна помощ и
реакция при кризи.
Центърът за спешна реакция и координация на Европейската комисия осигури
обмен на информация в реално време между страните-членки. Помощта от
Словакия и Унгария вече пристигна в България, а тази от Словения и Австрия се
очаква в близките дни. Европейската комисия ще продължи да поддържа контакт
с българските власти и с останалите страни-членки, за да подпомогне доставката
на друга помощ, която би могла да бъде предоставена.
Материалната подкрепа допълва техническата помощ, която вече беше
предоставена на България от Европейската служба за подкрепа в областта на
убежището (EASO).
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Допълнителна информация
Броят на бежанците в България надвишава 6400 души. Според българското
правителство, това е най-големия бежански проблем в страната от 90 години
насам.
Европейският Съюз е начело на международната грижа за засегнатите от кризата
в Сирия: с хуманитарна помощ за сирийците в страната им и на бежанците, както
и с подкрепа за техните домакини в съседните страни. Помагайки на нуждаещите
се там, където са, европейската подкрепа предотвратява по-мащабни бежански
вълни към ЕС.
Общата помощ, с която се ангажира ЕС, надвишава 1,5 млрд. € (над 1 млрд. € от
държави членки и над 515 млн. € от бюджета за хуманитарна помощ на
Комисията).
Наред с хуманитарната грижа, Европейската Комисия мобилизира още 428 млн. €
чрез други инструменти. С тези пари се подпомага образованието на сирийските
деца-бежанци и се подкрепят общностите, приемащи бежанци в съседните на
Сирия държави. С това стойността на европейската помощ за Сирия достига
почти 2 млрд. €.
Освен финансовата подкрепа, чрез Центъра за наблюдение и информация на
Европейската комисия беше набрана и помощ в натура за Турция и Йордания. За
подкрепа на бежанците от Сирия в тези страни бяха осигурени линейки, одеяла,
отоплителни уреди и други предмети на обща стойност 2,5 млн. €.
За Механизма за гражданска защита на ЕС
Европейският механизъм за гражданска защита улеснява сътрудничеството при
бедствия между 32 европейски държави (28-те държави-членки на ЕС плюс
бившата югославска република Македония, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия).
Участващите държави обединяват ресурсите, които могат да бъдат предоставени
на държавите, засегнати от кризи или бедствия. Когато бъде задействан,
механизмът координира предоставянето на помощ на територията на
Европейския съюз и извън него. Европейската комисия управлява механизма
посредством Центъра за спешна реакция и координация.
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За повече информация
Европейска комисия - Генерална дирекция Хуманитарна помощ и гражданска
защита
Сайт на комисар Кристалина Георгиева
Следвайте комисар Георгиева в Туитър и Фейсбук: @KGeorgievaEU,
https://www.facebook.com/KristalinaGeorgieva
Прес-съобщение от Европейската служба за подкрепа в областта на убежището
За контакти
Irina Novakova (+32 2 295 75 17)
David Sharrock (+32 2 296 89 09)

ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА
Трафикът на хора е тежко престъпление и грубо нарушение на човешките
права. Той е много често свъзрзано с организираната престъпност и се счита за
един от най-доходоносните престъпни дейности в световен мащаб.
Приблизителният брой на хората, жертви на трафик в рамките на ЕС, възлиза
на няколко стотици хиляди на година. 18 октомври е обявен за Европейски ден за
борба с трафика на хора, който се отбелязва от 2007 г. насам.
В периода 2008—2010 г. 23 632 души са били
идентифицирани като жертви или предполагаеми
жертви на трафик на хора в ЕС. Това е найвпечатляващата цифра в първия доклад относно
борбата с трафика на хора в Европа, публикуван днес
от Европейската комисия. В доклада се подчертава
също, че броят на хората, които са станали жертви на
трафик в ЕС и при влизане в него, е нараснал с 18 %
между 2008 г. и 2010 г., но все по-малко трафиканти
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се озовават зад решетките, тъй като броят на присъдите е намалял с 13 % през
същия период.
Въпреки тази тревожна ситуация до момента само 6 от общо 27-те държави —
членки на ЕС, са транспонирали изцяло директивата относно борбата с трафика
на хора в своето национално законодателство, а три държави са докладвали само
за частично транспониране на директивата, при положение че крайният срок
изтече на 6 април 2013 г.
Събиране на данни: основни констатации
Евростат и ГД „Вътрешни работи“ публикуват първия доклад относно
статистическите данни за трафика на хора на равнище ЕС, обхващащ
референтните години 2008, 2009 и 2010. Всички страни от ЕС са дали своя
принос към доклада, но събирането на съпоставими и надеждни данни остава
предизвикателство и цифрите следва да се тълкуват предпазливо, тъй като
представляват само върха на айсберга. Според изследване на Международната
организация на труда 880 000 души в ЕС са жертви на принудителен труд,
включително принудителна сексуална експлоатация.
Жертви


Общият брой на идентифицираните и предполагаемите жертви е бил 6309
през 2008 г., 7795 през 2009 г. и 9528 през 2010 г., с увеличение от 18 %
през разглежданите три референтни години.



Профилът на жертвите по пол и възраст в трите референтни години е бил
68 % жени, 17 % мъже, 12 % момичета и 3 % момчета.



По-голямата част от идентифицираните и предполагаемите жертви през
трите референтни години са жертва на трафик за сексуална експлоатация
(62 %). Трафикът с цел принудителен труд (25 %) е на второ място, а другите
форми на трафик, като например трафик с цел отнемане на телесни органи,
за престъпни дейности или за продажба на деца следват с много по-малки
проценти (14 %).



По-голямата част от идентифицираните и предполагаемите жертви през
трите референтни години са от държави от ЕС (61 %), след тях се нареждат
жертвите от Африка (14 %), Азия (6 %) и Латинска Америка (5 %).



Мнозинството жертви от държавите от ЕС са граждани на Румъния и
България.
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Повечето жертви с гражданство извън държавите — членки на ЕС, са от
Нигерия и Китай.



Броят на разрешенията за постоянно пребиваване за жертвите на трафика
на хора с гражданство извън ЕС се е увеличил от 703 през 2008 г. на 1196
през 2010 г.
Трафиканти



Общият брой на заподозрените трафиканти в държавите от ЕС е намалял с
приблизително 17 % от 2008 до 2010 г.



75 % от заподозрените трафиканти са мъже.



Трафикантите на хора за сексуална експлоатация представляват
приблизително 84 % от общия брой на заподозрените трафиканти през
трите референтни години.



Общият брой на присъдите за трафик на хора е намалял с 13 % от 2008 до
2010 г.

За повече информация:
Трафикът на хора: повече жертви в ЕС, но държавите членки не реагират бързо:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-322_bg.htm
Trafficking in human beings : http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-wedo/policies/organized-crime-and-human-trafficking/trafficking-in-humanbeings/index_en.htm
Victims - Justice: http://ec.europa.eu/justice/criminal/victims/index_en.htm

Права на жертвите : http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/elibrary/multimedia/publications/index_en.htm#08012624899cc746/c_
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СТУДЕНТИ ОТ КЛУБ „ЕВРОПА“ УЧАСТВАХА В МЕЖДУНАРОДЕН
МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТ В ХЪРВАТИЯ

Студенти
от
клуб
„Европа“
участваха в заключителната среща на
международния
младежки
проект
„Корени и криле II“, част от програма
„Младежта в действие“. Проектът има за
цел да повиши активното участие на
младите
хора
в
демократичните
процеси на местно ниво. Участниците
са младежи от Хърватия, Турция и
България.
Срещата се проведе в периода 4 – 8 октомври 2013 година в град Задар,
Хърватия. Събитието премина под формата на интерактивно обучение,
ръководено от момичета – лидери от сдружение ГЛОУ. Един от акцентите по време
на обучението бе обсъждане на Европейската харта за участие на младите хора в
живота на общината и региона. Всяка страна-партньор предтави осъществените
до момента дейности на местно ниво както и предложения за бъдещи
инициативи. След успешното закриване на третата последна сесия от проекта, на
участниците предстои финализиране на цялостната работа.

Снимка: Европейски информационен център „Европа Директно – Велико Търново“
За повече снимки посетете официалната ни фейсбук страница, а за да разгледате видео
материали – нашия YouTube канал.

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. НОЕМВРИ 2013

29 ОКТОМВРИ – 11 НОЕМВРИ 2013 – РНБ „П.Р.
СЛАВЕЙКОВ“ – ИЗЛОЖБА „КАМБАНИТЕ“

4 НОЕМВРИ 2013 – 14:00 - ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР –
ИНТЕРВЮ С КАНДИДАТИ ЗА КЛУБ „ЕВРОПА“

5 НОЕМВРИ 2013 – 16:00 - ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР –
ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ НА КЛУБ „ЕВРОПА“

19 НОЕМВРИ 2013 – 14:00 - ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР –
ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ НА КЛУБ „ЕВРОПА“ – МОДУЛ I: ПИСАНЕ НА
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ

26 НОЕМВРИ 2013 – 14:00 - ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР –
ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ НА КЛУБ „ЕВРОПА“ – МОДУЛ II: БЮДЖЕТИРАНЕ И
КОМУНИКАЦИЯ С ДОНОРИ ПРИ ПИСАНЕ НА ПРОЕКТ
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