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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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Грантове от ЕС за насърчаване на сексуалното и репродуктивно здраве
Краен срок: 10 декември 2013 г.
Настоящата покана за представяне на предложения е за "Насърчаване на
сексуалното и репродуктивно здраве и права - всеобщ достъп до репродуктивно
здраве " с общата цел да допринесе за намаляване на бедността и подобряване на
благосъстоянието на населението в развиващите се страни чрез по-добро
репродуктивно здраве и семейно планиране при информиран избор . Конкретната
цел е да допринесе за подобряване на всеобщия достъп до репродуктивно здраве в
развиващите се страни , които имат най-лоши показатели.
Приоритет ще имат мерките, насочени към най-уязвимите хора с най-малък
достъп до репродуктивно здраве, както и тясното сътрудничество с публичния
сектор в страната, където се реализира проектът.
Могат да кандидатстват организации със седалище в развиващите се страни или
на ЕС, които имат най -малко пет години стаж в областта , свързана с тази
покана.
Размерът на грантовете варира между 2 и 6 млн. евро.
Източник: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1383065281353&do=publi.detPUB&searchtype=QS&o
rderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=134837
Втори европейски конкурс за социални иновации
Краен срок: 11 декември 2013 г.
Имате ли идея как да се преборим с високата безработица? Мислите ли, че можете
да подобрите условията на труд на хората, приковани към нископлатени работни
места — било поради своя пол, възраст, социален статус или увреждане? Знаете ли
как могат да се увеличат възможностите за 27-те милиона европейци, които в
момента са без работа? Тогава вторият Европейски конкурс за социални
иновации е за вас!
Няма значение, ако все още не сте намерили подходящ инвеститор за вашите
идеи. Можем да ви помогнем да осъществите проекта си като част от нашата
Академия за социални иновации. Всеки от трите отличени проекта ще получи
финансова подкрепа в размер на 30 000 евро.
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Източник: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/socialinnovation/competition/index_bg.htm
Ученически конкурс на европейска тематика
Краен срок: 15 декември 2013 г.
Евродепутатът Мария Габриел обявява ежегодния ученически конкурс на
европейска тематика. Тазгодишният конкурс е насочен към учениците от всички
училища на територията на областите Благоевград, Русе и Ловеч и е разделен в
три възрастови категории. Целта на конкурса е да приобщи учениците към
основните европейски ценности и да ги провокира към опознаване на
европейските институции, мястото на България в ЕС и ролята на ЕС на
световната сцена.
Задачата на най-малките участници – от 1 до 6 клас, е да изработят рисунка или
колаж на тема „Европа през моите очи”. Към творбите трябва да бъде приложено и
кратко описание на изобразената идея.
Учениците в категорията 7-9 клас трябва да напишат есе на тема „България за
Европа и Европа за България”. Авторите имат възможност да демонстрират
своите познания и виждания за това как нашата страна допринася за развитието
на ЕС и съответно предимствата от принадлежността на България към ЕС.
Работите трябва да бъдат в обем до 2 стандартни страници.
Третата възрастова категория участници, обхващаща учениците 10-12 клас, имат
задача да изработят мултимедийна презентация по темата „Европейският
парламент: гласът на гражданите за Европа”. Темата позволява на учениците да
представят своите знания и позиция за ролята на Европейския парламент като
пряк защитник на интересите на европейските граждани. Основно изискване към
презентациите е да бъдат с времетраене до 5 минути или до 10 слайда.
При изпращане на творбите задължително трябва да бъдат посочени: трите имена
на участника; населено място, училище и клас, телефон за обратна връзка и
електронна поща.
Източник: http://www.mariya-nedelcheva.eu/page.php?id=3154&sec_id=2&lang=bg
Конкурс за комикси „Човешки права и демокрация в действие"
Краен срок: 24 декември 2013 г.
Обичате ли комикси? Креативни ли сте? Защо не се включите в пилотните
проекти в схема „Човешки права и демокрация в действие“?Обичате ли да
участвате в училищни дискусии? Всички ли са поравно приети във вашето
училище? Дали всички ученици са третирани като равни ? По какъв начин са
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представени теми като правата на човека и другите социални проблеми в
училищния живот? Какво означава за вас понятието обучение в демокрация и
права на човека образование? Искате ли да представите вашите идеи пред поширока аудитория?
Ако сте креативни и бихте искали да споделите вашата визия, значи конкурсът за
комикси е точно за вас!
Какво: продуциране / изработване на комикс на тема демокрацията и човешките
права в училище
Кой: ученици от всички държави-страни по Европейската културна конвенция.
Награда: Печелившите проекти ще получат голяма медийна популярност и
излъчване в интернет сайтовете на европейските институции, на Съвета на
Европа и партньорските мрежи. Десетте най-добри материала ще бъдат удостоени
за принос в развитието на съвременно образование по гражданство и човешки
права и ще бъдат включени в един или няколко късометражни филми / анимация,
която ще станат част от обучителната програма по темата.
Източник: http://youth-partnership-eu.coe.int/youthpartnership/news/news_432.html
Награда за най-приятелски младежки регион в Европа
Краен срок: 30 декември 2013 г.
Наградата за най-приятелски младежки регион в Европа (MYFER) предлага на
европейските региони на всеки две години шанса да запознаят широката публика
със своите проекти и инициативи в областта на младежките въпроси.
Информацията е на информационната мрежа Евродеск.
В рамките на темата "Участие на младежта в демократичния живот на регионално
ниво", през 2014 г. изданието на MYFER ще се стреми да подкрепи темата за
участието на младите хора в демократичния живот с примери за добри практики
от европейските региони.
Източник:
http://www.karieri.bg/karieren_klub/vazmozhnosti/2172526_nagrada_za_naipriiatelski_mladejki_region_v_evropa/
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Видеоконкурс „Разкажи историята си” – Как момичетата променят света
Краен срок: 31 декември 2013 г.
Могат да участват момичета между 12 и 25-годишна възраст.
Награден фонд: 10 000 щ.д. финансиране, обучение и оборудване за създаване на
собствени късометражни филми.
Видеото трябва да показва:
1. Защо сте лидер във вашата общност,
2. Как променихте вашето семейство или общност,
3. Защо нашата история заслужава да се превърне във филм,
4. Вашата уникална гледна точка като момиче лидер или организация, която
работи с момичета лидери.
Видео трябва да бъде с дължина 1-2 минути и трябва да има транскрипция на
английски – може да се ползва Google Translate.
Източник: http://www.letgirlslead.org/tell_your_story
Покана за кандидатстване за финансиране в програмата за международно
училище и младежки проекти EUROPEANS FOR PEACE на фондация
"Възпоминание, отговорност и бъдеще" (EVZ)
Краен срок: 1 януари 2014 г.
С програмата Фондация EVZ насърчава съвместни проекти на младежи от
Германия и страните от Централна, Източна, Югоизточна Европа и Израел.
Училищни и младежки групи са поканени да обединят усилията си с училище
учебно заведение за международно партньорство и да кандидатстват за
финансиране на съвместен проект.
Източник: http://www.europeans-forpeace.de/index.php/funding/participation?lang=en
Европейска младежка награда "Карл Велики"
Краен срок: 20 януари 2014 г.
Наградата се присъжда на млади хора, които участват в проекти, целящи да
насърчат разбирателството между младежите от различни европейски държави.
Кандидатите трябва да бъдат на възраст между 16 и 30 години. Участниците
трябва да бъдат граждани или жители на една от 28-те държави – членки на
Европейския съюз. Участниците могат да кандидатстват индивидуално или
групово; в случай на групови и многонационални проекти, съответният проект
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може да бъде подаден само в една държава членка. Допускат се кандидатури на
всички официални езици на Европейския съюз.
Източник:
http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/bg/introduction.html;jsessionid=97DD4
A5CF25E9D2145D9BBE7ECBA3183
Онлайн фотоконкурс „Европейска подкрепа за красива и привлекателна
България“
Краен срок: 10 август 2014 г.
Стартира новият онлайн фотоконкурс „Европейска подкрепа за красива и
привлекателна България“ 2013 – 2014.
Целта на конкурса е да даде възможност на участниците да покажат през окото
на своя обектив впечатленията си от новата визия на населените места и тяхната
среда, природните, културните и историческите обекти, както и съпътстващите
събития в региона, които са били подпомогнати със средства, предоставени от
Европейския съюз по различни програми. Използвайки възможностите на
глобалното интернет пространство и други традиционни способи, чрез фотосите от
конкурса ще презентираме и популяризираме тези, обекти и мероприятия. Това
дава възможност да се оцени подкрепата, която ни дава Европейския съюз, и
успехите на българските общини и други бенефициенти, които не само са успели
да защитят проектите си, но и да ги реализират.
За да облекчим и подпомогнем участниците в конкурса, текущо ще се публикува и
обновява информация за проектите реализирани или в процес на изпълнение по
различните Оперативни програми, които отговарят на тематиката на конкурса.
Източник: http://phototourismbg.com/photo-contest-european-support/newcontest/
Програма за студентски грантове
Краен срок: преди първо число всеки месец
Всеки месец един студент след проучване получава грант от 1000 евро.
Могат да кандидатстват учащи във висши учебни заведения (колеж, университет,
бизнес училище и др.).
Източник: http://www.student-grants.eu/
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ЕРАЗЪМ + - НОВАТА ПРОГРАМА НА ЕС В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
ОБУЧЕНИЕТО, МЛАДЕЖТА И СПОРТА
Европейският
парламент
даде одобрението си за
„Еразъм+“
—
новата
програма на ЕС в областта
на
образованието,
обучението,
младежта
и
спорта, която ще стартира през януари. Целта на програмата е да се подобрят
уменията и пригодността за трудовия пазар и да се подпомогне модернизацията
на системите на образование и обучение и на дейностите, насочени към
младежта. Продължителността ѝ е седем години, като предвиденият бюджет
възлиза на 14,7 милиарда евро1, което е с 40 % повече от сегашния размер на
средствата. Над 4 милиона души ще получат подпомагане, благодарение на което
да се обучават и работят, включително като доброволци, в чужбина: 2 милиона
студенти в системата на висшето образование, 650 000 учащи се в системата на
професионалното образование и чиракуващи, както и над 500 000 души, които
отиват в чужбина по линия на младежки програми за обмен или като доброволци.
Студентите, които планират да завършат пълна магистърска степен в чужбина и
за които рядко се отпускат национални стипендии и заеми, ще могат да се
възползват от нова схема за гарантиране на заеми, която ще се управлява от
Европейския инвестиционен фонд. Чрез „Еразъм+“ също така ще се предостави
финансиране за работещите в системите на образованието и обучението, за
специалисти, работещи с младежи, както и за партньорства между университети,
колежи, училища, предприятия и организации с нестопанска цел.
„Радвам се, че Европейският парламент прие „Еразъм+“, и съм горда, че успяхме
да осигурим увеличение на бюджета от 40 % в сравнение с текущите ни
програми. Това е знак за ангажимента на ЕС към образованието и обучението.
„Еразъм+“ ще спомогне също и за борбата с младежката безработица, като даде
на младите хора шанса да увеличат знанията си и подобрят квалификацията
си чрез обучение или работа в чужбина. В допълнение към безвъзмездните
средства, които ще се предоставят за отделни лица, по линия на „Еразъм+“ ще
се подпомагат също така партньорства, чрез които да се улесни преходът от
образование към заетост, и ще се подкрепят реформи за модернизиране и
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повишаване на качеството на образованието в държавите членки. Това е от
изключително значение, ако искаме младото поколение да се сдобие с
квалификацията и уменията, от които се нуждае, за да пожъне успех в
живота“, заяви Андрула Василиу, комисар по въпросите на образованието,
културата, многоезичието и младежта.
Програмата „Еразъм+“ има три основни цели: две трети от бюджета са
предназначени за възможности за обучение на отделни лица в чужбина, в
рамките на ЕС и извън него; с останалите средства ще се подпомагат
партньорства между образователни институции, младежки организации,
предприятия, местни и регионални органи и НПО, както и реформи, с които се
цели модернизиране на образованието и обучението, насърчаване на иновациите
и предприемачеството и повишаване на пригодността за пазара на труда.
В новата програма „Еразъм+“ се обединяват всички сега действащи програми на
ЕС за образованието, обучението, младежта и спорта, в това число Програмата за
учене през целия живот („Еразъм“, „Леонардо да Винчи“, „Коменски“, „Грюндвиг“),
програма „Младежта в действие“, както и пет програми за международно
сътрудничество („Еразмус Мундус“, „Темпус“, ALFA, Edulink и програмата за
сътрудничество с индустриализираните държави). Така за кандидатстващите за
участие ще е по-лесно да се запознаят с предлаганите възможности, като са
опростени и други елементи, което също ще улесни достъпа до програмите.
Кой може да се възползва от програма „Еразъм+“?
2 милиона студенти ще могат да учат или да преминат обучение в чужбина,
като са предвидени и 450 000 стажа;

650 000 учащи се в системата на професионалното образовани и
чиракуващи ще получат безвъзмездни средства, за да учат, преминат обучение
или работят в чужбина;

800 000 учители, университетски преподаватели, обучаващи, работещи в
образованието и специалисти, работещи с младежи ще могат да преподават или да
преминат обучение в чужбина;

200 000 студенти в магистърски програми, преминаващи пълния цикъл на
магистърската степен в чужбина, ще могат да получат гаранции за заеми;

над 500 000 младежи ще имат възможност да участват в доброволчески
дейности в чужбина или в младежки програми за обмен;

над 25 000 студенти ще получат безвъзмездна помощ за съвместни
магистърски степени, при които обучението се провежда в най-малко две висши
учебни заведения в чужбина;

125 000 училища, институции за професионално образование и обучение,
висши учебни заведения, институции, предлагащи образование за възрастни,
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младежки организации и предприятия ще получат финансиране за
установяването на 25 000 „стратегически партньорства“, чиято цел е да се
насърчат обмяната на опит и контактите с пазара на труда;

3 500 образователни институции и предприятия ще получат подкрепа за
създаването на над 300 „алианса на знанието“ и „секторни алианса на уменията",
за да се повиши пригодността за заетост и да се поощрят иновациите и
предприемачеството;

600 партньорства в сферата на спорта, в това число европейски прояви с
нестопанска цел, също ще получат финансиране.
Контекст
„Еразъм+“ стартира в момент, в
който
близо
шест
милиона
младежи в ЕС са без работа, като
равнищата
на
младежка
безработица в Испания и Гърция
са над 50 %. Същевременно има
над 2 милиона свободни работни
места,
като
една
трета
от
работодателите
съобщават,
че
срещат трудности при намирането
на служители с необходимите
умения. Това показва, че в Европа
е
налице
значително
несъответствие между търсените и предлаганите умения на пазара на труда.
„Еразъм+“ ще бъде средство за преодоляване на това несъответствие, като по
линия на програмата ще се предоставят възможности за образование, обучение и
придобиване на опит в чужбина.
Успоредно с това ще бъдат повишени качеството и адекватността на
европейските системи на образование, обучение и дейности за младежта чрез
подпомагане на професионалното развитие на работещите в системата на
образованието и работещите с младежта, както и чрез сътрудничество между
сферите на образованието и труда.
Мобилността сред студентите и чиракуващите също така повишава мобилността
на работници между държавите членки, тъй като тези, които вече са учили или
преминали курс на обучение в чужбина, са по-склонни да пожелаят да работят в
чужбина в бъдеще.
В бюджета от 14,7 милиарда евро са отчетени прогнозните стойности за
инфлацията. Очаква се да бъдат отпуснати допълнителни средства за мобилност
във висшето образование и изграждане на капацитет по отношение на държави
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извън ЕС. Не се очаква да бъде взето решение относно тези допълнителни
бюджетни средства преди 2014 г.
В „Еразъм+“ за пръв път е предвиден бюджетен ред за спорта. Така в
седемгодишен период по програмата ще бъдат отпуснати около 265 милиона евро
за развиване на европейското измерение в спорта, като ще се способства за
справянето с трансграничните заплахи за спорта, като уговарянето на изхода от
спортни състезания и допинга. Програмата също така ще подпомага
транснационални проекти, в които участват организации в областта на масовия
спорт и с които се насърчават например доброто управление, социалното
приобщаване, двойните кариери и физическата активност за всички.
Следващи стъпки
Предложението бе прието днес от Европейския парламент. Очаква се Съветът
(държавите членки) да го приеме в рамките на идния месец. Програма „Еразъм+“
ще стартира през януари 2014 г.
За повече информация:
Вж. MEMO/13/1008
Европейска комисия Уебсайт на „Еразъм+“
„Еразъм+“ във Facebook
Присъединете се към разговора в Twitter #ErasmusPlus
Уебсайт на Комисар Василиу
Следете съобщенията на Андрула Василиу в Twitter @VassiliouEU
Източник: www.europa.eu
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25 НОЕМВРИ – 10 ДЕКЕМВРИ – ДНИ НА АКТИВИЗЪМ СРЕЩУ НАСИЛИЕТО
НАД ЖЕНИ И ДЕЦА

Насилието върху жени и момичета е едно от най-разпространените нарушения
на човешките права. Според проучване на Световната здравна организация от
2013 година 35% от жените по света са претърпели физическо и/или сексуално
насилие. Някои национални проучвания обаче сочат, че повече от 70% от жените
са претърпели физическо и/или сексуално насилие от интимния им партньор.
За да се повиши осведомеността и да се предизвикат действия за спиране на
това бедствие, ООН обяви 25 ноември за Международен ден за елиминиране на
насилието срещу жените. На тази дата през 1960 година е извършено
бруталното убийство на трите сестри Мирабал, политически активистки в
Доминиканската република.
Всяка
година
25
ноември
и
следващите 16 Дни на Активизъм
срещу насилието, основано на пола (с
крайна дата 10 декември – Денят на
Правата на Човека) се отбелязват по
целия свят, предоставяйки на хората
шанс да се мобилизират и да обърнат
внимание на спешната нужда от
прекратяване на насилието срещу
жени и момичета.
16
дни
на
Активизъм
срещу
насилието, основано на пола е
международна кампания, която води
началото си от 1991год. От 25
ноември - Международният ден за елиминиране на насилието срещу жените, до
10 декември – Международния ден за правата на човека, кампанията призовава
хора и организации от целия свят да участват в прекратяването на всякакъв вид
насилие върху жени и момичета.
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НАПРАВИ СВЕТА ОРАНЖЕВ ЗА 16 ДНИ!
Професионалният съюз UNiTE на генералния секретар на ООН, който има за цел
елиминиране на насилието срещу жени и момичета, обяви всяко 25-то число от
месеца за „Оранжев ден” – ден, в който да се предприемат действия за
повишаване на осведомеността и предотвратяване на насилието върху жени и
момичета. Активисти от целия свят, правителства и партньори на ООН
организират акции „Оранжев ден”, които имат за цел да предпазят от насилие в
дома, училището, работното място или обществените места.
Тази година 16-те Дни на Активизъм са дори по-специални заради „Say NO –
UNiTE”, който е следващата стъпка в изграждането на най-голямата сила,
специално насочена към социалните мрежи. Разчита се да бъдат събрани
изключително много събития на онлайн платформите, които се харесват наймного.
Повишете осведомеността за насилието върху жени и момичета. Привлечете
интереса на вашата общност, местното или национално управление, членове на
правоприлагащите или съдебни органи, младите хора и медиите. Знаете ли, че
правителствата на 60 държави са се ангажирали с елиминиране на насилието
върху жени и момичета? Вашето правителство сред тях ли е и ангажираността
осъществява ли се и в действия? Ето няколко идеи за събития. Споделете вашите
действия като публикувате снимки и съобщения на стената на кампанията във
Фейсбук и в своя профил в Туитър с хаштаг #orangeurworld.
СЪБИТИЕТО „ОЦВЕТИ СВЕТА В ОРАНЖЕВО”
 Организирайте информационно бюро в своя университет или предаване по
местния телевизионен канал или радио станция.
 Направете улиците оранжеви като организирате флаш моб или поход срещу
насилието! Облечете се в оранжево и издигнете плакати, за да отбележете 16
Дни на Активизъм срещу насилието, основано на пола.
 Организирайте Оранжев концерт с местни музиканти и ги насърчете да
разпространяват посланието за прекратяване на насилието върху жени и
момичета чрез музиката си. Поканете местни женски организации, които да
говорят за проблема и да предоставят повече информация за вече
съществуващите закони и практики.
 Организирайте прожекция на филм или парти на тема „Направи света
оранжев” в дома си. За видео материали разгледайте видео архива на ООН
Жени или YouTube канала на „Say NO – UNiTE”.
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„НАПРАВЕТЕ СВЕТА ОРАНЖЕВ” ВЪВ ФЕЙСБУК
 Разгледайте оранжевите изображения на официалния сайт на кампанията,
които можете да използвате, за да направите Фейсбук профила си оранжев
или да ги разпространите сред приятелите си за 16-те Дни на Активизъм.
 Публикувайте информация за събития във вашия район или снимки на
Фейсбук страницата за събитието „Orange the World”.
 Облечете се в оранжево, снимайте се и публикувайте снимката на Фейсбук
страницата за събитието „Orange the World”, заедно с послание „Нося
оранжево, защото…”.
ХАШТАГ #ORANGEURWORLD В ТУИТЪР
 Разкажете историите си в Туитър с хаштаг #orangeurworld по време на 16-те
Дни на Активизъм!
 Облечете се в оранжево, снимайте се и споделете защо заемате тази
позиция,
като
използвате
хаштагове
#Iwearorange
because…
и
#orangeurworld
 Включете в организирания от ООН Жени чат #AskPhumzile в Туитър с
изпълнителния директор @phumzileunwomen (датата предстои да бъде
уточнена)
 Включете се в Туитър срещата с @SayNO_UNiTE и нашите приятели в края
на 16-те Дни на Активизъм на 10 декември (очаквайте скоро повече
детайли).

За повече информация:
 http://endviolence.un.org/index.shtml
 http://www.unmultimedia.org/radio/english/2013/11/orange-your-world-tosay-no-to-violence-against-women-ban/
 http://saynotoviolence.org/
 https://www.facebook.com/events/529558507135152/
 http://www.un.org/womenwatch/
 https://twitter.com/UNWomenWatch
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ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА НПО
В ИЦ „ЕВРОПА ДИРЕКТНО“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На 15 ноември 2013 г. експерти на
Сдружение Инститит за регионални и
международни изследвания (ИРМИ) се
срещнаха с представители на местното
гражданско
общество
в
Информационен
център
"Европа
Директно" - Велико Търново. Срещата
имаше за цел да запознае местни НПО
с проекта на Института “Стратегическо
планиране и конкретни застъпнически
кампании: Основни инструменти за
изграждане
и
развитие
на
организационния
капацитет
на
гражданските организации”.
Този проект има за цел да подкрепи гражданското участие чрез изграждане на
капацитет за стратегическо планиране и застъпничество на НПО в 3 града в
България, където протестиращите през 2013 година бяха особено активни: Варна,
Велико Търново и Благоевград. Резултатите от проекта ще са по-голямо ноу-хау и
капацитет на НПО за провеждане на застъпнически кампании и по-организирано
и ефективно участие на гражданите във вземането на решения. Конкретни
постижения ще са три застъпнически кампании по специфични въпроси във
всеки град и дългосрочни модели на сътрудничество между гражданите и
властите. Проектът е насочен към НПО, младежки активисти, местни власти и
медии.
Снимка: Европейски информационен център „Европа Директно – Велико Търново“
За повече снимки посетете официалната ни фейсбук страница.

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. ДЕКЕМВРИ 2013

3
–
5
ДЕКЕМВРИ
2013
–
СОФИЯ
–
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА
ЕК
В
БЪЛГАРИЯ –
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА СРЕЩА НА МРЕЖАТА „ЕВРОПА
ДИРЕКТНО“ И МЛАДЕЖКИ ЕКИП ЕВРОПА ПО ПОВОД
2013 – ЕВРОПЕЙСКА ГОДИНА НА ГРАЖДАНИТЕ

6 ДЕКЕМВРИ 2013 – СОФИЯ – „КАК ФУНКЦИОНИРАТ ДЪРЖАВНИТЕ
ИНСТИТУЦИИ“ – УЧЕБНА ВИЗИТА СЪС СТУДЕНТИ ОТ КЛУБ „ЕВРОПА“

12 ДЕКЕМВРИ 2013 – 16:00 - ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР –
ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА КЛУБ „ЕВРОПА“

ЕКИПЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ВИ ПОЖЕЛАВА

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!
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