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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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Erasmus+ Летен обучителен видеоконкурс 2014
Краен срок: 5 септември 2014 г.
Изпратете оригинален видеоклип, разказващ или показващ какво имате
намерение да учите, и получете шанса да спечелите пътуване за двама до Брюксел
(Белгия), настаняване за две нощувки в Брюксел, както и два билета за събитието
TEDxBrussels през декември.
Видеото трябва да бъде не по-дълго от 30 секунди, не по-голям от 50 MB и в
една от файлови формати:. AVI, MOV, WMV, или Mp4.
Източник:
https://europa.eu/youth/eu/news/erasmus-summerlearning-videocontest2014-apply-5-september-0_en
Награда на EAEA Grundtvig за образование за възрастни
Краен срок: 7 септември 2014 г.
Наградата се връчва от Европейската асоциация за образование за
възрастни (EAEA) на организацията, представила най-добрия проект в
тематичната област. През 2014-а се канят за представяне проекти по темата „Да
помним Първата световна война за бъдещето - образованието за възрастни
насърчава мира и сближаването в Европа”
Източник:
http://www.eaea.org/en/eaea/eaea-grundtvig-award/eaea-grundtvig-award2014.html
Второ издание на европейския видео конкурс за гражданство EVS Film
Festival 2014
Краен срок: 7 септември 2014 г.
Ако сте под 35-годишна възраст, живеетев Европа, креативни сте и имате
желание, изпратете свое видео с продължителност до 3 минути, показващо вашата
визия за гражданството!
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Тази година темата е цитатът на Ганди: "Бъди промяната, която искаш да
видиш в света".
Източник:
http://europa.eu/youth/eu/news/evs-film-festival-2014_en
Награди на Асоциацията на кореспондентите на ООН
Краен срок: 15 септември 2014 г.
Асоциацията на кореспондентите на ООН (UNCA) кани медиите по света да
представят свои кандидатури за 19-те Годишни Награди на UNCA за най-добър
печат, излъчване (TV & радио), и онлайн медийно отразяване на Организацията на
обединените нации, агенциите на ООН и работата на място.
За наградите могат да кандидатстват журналисти от цял свят.
Източник:
http://unca.com/2014-unca-awards-call-for-submissions/
Фотоконкурс Go-Wild! Да празнуваме с природата на Европа и НАТУРА
2000!
Краен срок: 15 септември 2014 г.
За да отдаде почит и отпразнува европейското природно наследство,
CEEweb for Biodiversity (Централно- Източноевропейска Работна група за опазване
на биоразнообразието) съвместно с Българска Фондация Биоразнообразие, както и
други партньори (вкл. Екоорганизация – Родопи, член на CEE WEB), организират
фотоконкурс
в
следните
две
категории:
Пейзажи с привкус на диво – Направете пейзажна снимка на природни
местообитания и зони, устойчиво управлявана семейна ферма или красива
градска градина.
Диви видове – Направете снимка на диви европейски животински или
растителни видове в техните естествени местообитания.
Източник:
www.rhodopeflowersfestival.org/
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Environmental Energy Globe Awards
Краен срок: 22 септември 2014 г.
Наградите са основани през 1999 г. от австриеца Волфганг Нойман и са
едни от най-престижните награди за опазване на околната среда. Целта на
наградите е да представят успешни устойчиви проекти пред широката публика,
Наградите отличават най-добрите проекти в пет категории: земя, огън, вода,
въздух и младежи. Първото място във всяка категория получава 10 000 евро.
Проектите могат да бъдат представени от физически лица, фирми, клубове,
организации, училища, университети и държавни органи. Участието е безплатно
за всички. Ще бъдат разглеждани само проекти, които вече са били реализирани.
Източник:
http://www.energyglobe.info/en/award/about-the-award/
Околната среда и аз - фотоконкурс
Краен срок: 30 септември 2014 г.
Ние сме свързани с и зависим от околната среда. Какво означава на
околната среда за вас? Споделете вашите мисли, тревоги, възгледи с нас чрез
снимки в новия конкурс.
Европейската агенция за околната среда (EEA) Ви кани да споделите вашите
мнения в конкурс фотография "Околната среда и аз".
Конкурсът е отворен за граждани на страните-членки на ЕИП и Западните
Балкани.
Всички участници трябва да са навършили 18 години.
Победителите ще бъдат наградени с парични награди от по 2000 евро за 1ва награда, 1500 евро за второ награда, 1000 евро за третата награда и 500 евро
за награда на публиката и младежката награда.
Източник:
http://www.eea.europa.eu/about-us/what/publicevents/competitions/environment-me-2013/photography-competition
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Международен студентски фестивал (ISFiT ), 5-15 февруари 2015,
Trondheim, Норвегия
Краен срок: 30 септември 2014 г.
Темата на ISFiT 2015 г. е "корупция" и ще бъде предмет на дебат в 18
работилници, които са с различна тема, свързана с корупция.
Всеки, който е над 18 години и е студент по времето на фестивала, може да
кандидатства за участие. Необходимо е да владее писмено и говоримо английски
език.
ISFiT ще покрие престоя ви в Трондхайм чрез осигуряване на настаняване и
храна през целия фестивал, а вие ще трябва да платите пътните разходи до и от
Трондхайм и разходите за виза, ако има такива. Ако имате ограничени средства,
можете да кандидатствате за финансова помощ. Можете да кандидатствате за
тази подкрепа, когато попълвате формуляра за кандидатстване. Вие ще трябва да
напишете есе за това, защо трябва да ви бъде отпусната финансова помощ.
Източник:
http://www.isfit.org/
Програма Култура на Творческа Европа с втори конкурс Проекти за
сътрудничество
Краен срок: 1 октомври 2014 г.
Обявен е вторият конкурс по подпрограма Култура на програма Творческа
Европа, Направление Проекти за сътрудничество.
Източник:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/cooperation-projects2015_en
Едногодишна стипендия от Human Rights Watch
Краен срок: 15 октомври 2014 г.
Магистри по журналистика, международни отношения и право, които
наскоро са се дипломирали, могат да кандидатстват за стипендията на право
защитната организация Human Rights Watch (HRW).
Стипендиантите ще работят в офисите на организацията в Ню Йорк и
Вашингтон в продължение на една година. Задълженията им ще включват
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мониторинг на нивото на спазване на човешките права по света, онлайн
разследвания, изготвяне на чернови за доклади, комуникация с медиите и други.
Срокът на обучителния период започва да тече през септември 2015 г, а размерът
на стипендията е 55 000 долара, която включва заплата и осигуровки.
Кандидатите трябва да представят мотивационно писмо, автобиография,
две препоръки, непубликувани техни разработки и справка за успеха от
следването си.
Източник:
http://www.aej-bulgaria.org/bul/p.php?post=4229
Стажове в Европейския парламент - Стажове за висшисти — общ
вариант или журналистическа насоченост (стипендии „Шуман“)
Краен срок: 15 октомври (до полунощ) 2014 г.
Стажовете за висшисти целят да дадат възможност на стажантите за
допълване на знанията, които са придобили по време на своето обучение, и да се
запознаят с дейността на Европейския съюз и в частност на Европейския
парламент.
Тези стажове включват:
- Стипендии „Робер Шуман“, общ вариант
- Стипендии „Робер Шуман“, журналистическа насоченост.
Кандидатстващите за стаж висшисти трябва да:
- бъдат граждани на държава — членка на Европейския съюз, или на страна
кандидатка, без да се засягат разпоредбите на член 5, параграф 2 от вътрешния
правилник;
- са навършили 18 години към началната дата на стажа;
- притежават задълбочени познания по един от официалните езици на
Европейския съюз;
- не са получили друга възможност за стаж и да не са били наемани срещу
заплащане за повече от четири последователни седмици за сметка на бюджета на
Европейския съюз.
Източник:
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/bg/007cecd1cc/Traineeships.
html
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УНИВЕРСИТЕТСКИ ОБМЕНИ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ“
РЕКОРДНА ГОДИНА
Близо 270 000 студенти от цяла Европа са
участвали в програмата на ЕС за обмен през
2012 – 2013 г. Това е рекорд в нейната 27годишна история.
Програма „Еразъм“ дава възможност на
студенти да прекарат до една година в друга
държава — за обучение или за учебен стаж в
предприятие.
В
рамките
на
програмата
студентите не заплащат такси за обучение в приемащите университети, а освен
това им се отпуска стипендия, подпомагаща покриването на техните разноски в
чужбина.
Освен за студенти, „Еразъм“ предоставя възможности и за научни
работници, работещи в сферата на висшето образование и бизнесмени да пътуват
в чужбина за преподаване или обучение за период до 6 седмици.
Над 269 000 студенти са участвали в обмен през 2012 – 2013 г. — с
15 000 повече спрямо предходната година, както и повече от 52 000 работещи в
сферата на висшето образование.
Средно студентите по програма „Еразъм“ са прекарали малко над 6 месеца,
учейки в чужбина, като са получавали стипендия от 253 евро на месец. Найпопулярните дестинации за обучение са били Испания, Германия и Франция, а
Обединеното кралство е било предпочитано за учебни стажове в предприятия.
Програмата обхваща всички страни от ЕС, както и Исландия, Лихтенщайн,
Норвегия, Швейцария и Турция. Бившата югославска република Македония се
присъедини тази година.
Придобиване на опит
Прекарването на време в чужбина помага на студентите да разширят опита
си и им дава възможност да повишат своите шансове за намиране на работа.
Научните работници могат да натрупат ценен опит за подобряване на качеството
на преподавателската си дейност.
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В момента около 10% от студентите в ЕС учат или се обучават в чужбина,
като целта на Съюза е техният брой да се удвои до 2020 г.
През септември ЕС ще публикува първото си проучване за ефекта от
„Еразъм“ върху пригодността за заетост на младите хора. През 2012 – 2013 г. 500
бизнесмени са преподавали в чужбина по линия на „Еразъм“ — това подчертава
подобрените връзки между сферите на труда и образованието.
Еразъм+
През тази година влеза в сила разширена програма — Еразъм +, по която в
рамките на следващите 7 години ще бъдат предоставени средства на 4 млн. души,
включително 2 млн. студенти във висши учебни заведения.
Програмата се базира на интегриран подход, който гарантира ефективно
взаимодействие между всички сектори в областта на образованието,
обучението, младежта и спорта. Тя подкрепя дейности в сферата на: училищното
образование,
висшето
образование,
професионалното
образование
и
обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор.
Новата програма има за цел да изгради стабилни партньорства между
образованието
и
бизнеса
за
насърчаване
на
иновациите
и
конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален
акцент върху борбата с младежката безработица.
Предвиждат се три основни Ключови дейности:




Образователна мобилност за граждани (КД 1)
Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики (КД 2)
Подкрепа за реформиране на политиките (КД 3)

Източник на изображение: Европейски съюз
Повече по темата, може да намерите на следните сайтове:
Официален сайт на програмата „Еразъм +”
Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР)
Европейска студентска мрежа „Еразъм” (ESN)
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ПОЗНАВАТЕ ЛИ СВОИТЕ ПРАВА? НАУЧЕТЕ ГИ С:

Случвало ли Ви се е да знаете, че не сте били третирани правилно, но да не
сте напълно сигурни какви са правата Ви? Или може би да искате да се
запознаете с правата си, но да не попадате на коректен и достъпен източник?
„Правата ми БГ: Разкодираните закони” е пилотен проект на Департамента за
правна култура.
Проектът е със заложена социална функция с основна цел
да предоставя полезна и практична правна информация за
своите читатели като създава и развива една отворена,
безплатна онлайн платформа с достъпна правна информация,
поднесена по разбираем и лесно запомнящ се начин.
Екипът на pravatami.bg знае, че зад всяко право се крие
задължение и иска да предостави на своите потребители
възможност за качественото използване на законовите механизми за защита на
гражданските им права.
Крайна цел на pravatami.bg е ефективното отстояване на гражданските и
човешки права и повишаване на правната култура.
Сайтът функционира благодарение на редовните и стажант автори, както и
с помощта на своите читатели, които могат да изпращат
статии, за да обогатят допълнително съдържанието на сайта.
Ако търсите решение на проблем, можете да изпратите
запитване с темата, която Ви интересува на адрес
http://pravatami.bg/стани-автор и сайтът ще се постарае да
предостави общата правна рамка за възможните действия (за
допълнителни изисквания четете в приложения линк).
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Ако пък сте компетентен и желаете да помогнете на проекта, можете да
станете автор като прочетете изисквания и изпратите материали на адрес
http://pravatami.bg/стани-автор-2
Ето например какви са някои от Вашите права като студент в ЕС:
- трябва да отговаряте на конкретните изисквания за дадения университет,
следователно трябва предварително да проучите образователната система на
дадената държава, което може да направите на този линк;
- като гражданин на ЕС Вие подлежите на равно третиране. Освен това,
като студент имате същите права за получаване на стипендия. Същевременно
избраният от Вас университет не може да изисква заплащането на по-висока
такса, защото не сте гражданин на дадената държава, нито да Ви откаже прием
на същото основание;
- що се отнася до здравните грижи е препоръчително да си направите
Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК). Информация относно нейното
издаване, нужните документи и формуляри ще да намеруте тук;
- ако имате проблем с признаването на дипломата Ви в държава, различна
от тази, в която сте завършили висшето си образование е важно да не забравяте,
че няма автоматично признаване на дипломи за висше образование в рамките
на ЕС. Всяка държава има своите отделни правила, така че преди да решите да
смените
пребиваването
си
с
цел
работа
или
следдипломна
квалификация, трябва да проверите правилата, прилагащи се в конкретната
държава. Чрез системата на центъра ENIC/NARIC на този адрес лесно можете да
сравните степента, на която съответства дипломата в държавата, в която бихте
искали да работите или живеете;
- когато става въпрос за т. нар. регулирани професии като лекар,
медицинска сестра или юрист, трябва първо да проверите дали професията Ви е
регулирана в съответната държава. Това може да стане тук;
- като студент в ЕС можете да се възползвате и от възможностите на
студентскатата програма за обмен Еразъм.
Подробна информация относно Вашите права ще намерите на официалния
сайт на pravatami.bg

Източник: http://pravatami.bg/
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ЛЯТНА АКАДЕМИЯ ЗА МЛАДЕЖИ-ЛИДЕРИ

През месец август във Велико
Търново се проведе едносемничен лагер
на лидерска академия „ГЛОУ”, в който
участваха момичета от цяла България.
Образователният
курс
постави
на
вниманието на участниците теми като
доброволчество,
комуникативност,
толерантност,
както
и
актуалните
проблеми на младежите в днешното
общество.
В рамките на академията екипът на Европейски информационен център
представи ключовите информационни мрежи на Европейския съюз, както и
възможностите за младежи в сферата на образованието, обучението и културата в
Европа. Участниците получиха тематични публикации за ЕС и възможностите,
които предоставя на младите хора. Интерактивната част от обучението бе играта
„Стани европеец”, с която младежите провериха познанията си за ЕС и получиха
образователни награди от Европейски център.
Закючителен
акцент
на
лятната
академия
беше
инициативата
„Безплатни усмивки”, организирана като
съвместен проект на академия „ГЛОУ” и
община Велико Търново в подкрепа на
кандидатурата на Велико Търново за
Европейска културна столица 2019 г. С
инициативата организаторите поставиха
за цел да донесат повече усмивки и
сгряващи спомени както на великотърновци, така и на гостите на града.
Събитието се проведе на 15-ти август в парк „Марно поле”. Участниците в
„Безплатни усмивки” имаха възможност, прекосявайки алеите на парка, да се
включат в пет „станции на радостта” – всяка от които предоставяща им
възможност да се отдадат на творчески занимания, да се посветят на безплатно
четиво и да се забавляват.
Безплатна телефонна линия за въпроси от всички точки на ЕС 00800 6 7 8 9 10 11
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В подкрепа на инициативата Европейски информационен център – Велико
Търново се включи с изнесен информационен щанд с разнообразни безплатни
материали за Европейския съюз.

Повече информация за Лидерска академия „ГЛОУ” ще намерите на
официалния сайт и на Facebook страницата на сдружението.
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. СЕПТЕМВРИ 2014

31 АВГУСТ – 12 СЕПТЕМВРИ 2014 – ЗАДАР, ХЪРВАТИЯ
– МЕЖДУНАРОДНО ОБУЧЕНИЕ ЗА МЛАДЕЖИ

13 СЕПТЕМВРИ 2014 – С. ПАВЕЛ – ИЗНЕСЕСЕНА ИНФОРМАЦИОННА ПРИЕМНА
„МОБИЛНА ЕВРОПА”

22 СПЕТЕМВРИ 2014 – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН
ЦЕНТЪР – МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА – ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ В СФЕРАТА
НА МЛАДЕЖТА И ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО

26 СЕПТЕМВРИ 2014 – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН
ЦЕНТЪР – ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ

27 СЕПТЕМВРИ 2014 – БЯЛА ЧЕРКВА – ИЗНЕСЕНА ИНФОРМАЦИОННА
ПРИЕМНА „МОБИЛНА ЕВРОПА”
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