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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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МЕСЕЦ НА ХУМАНИТАРНАТА ПОМОЩ

Всяка година на 19 август се отбелязва Международния ден на хуманитарните
дейности, ден на възпоменание на хуманитарните работници, убити по време
на работа, и ден в чест на решените да помагат на другите при извънредни
ситуации и бедствия.
Хуманитарната помощ заема важно място в Европейската година за
развитие – 2015. Действията в тази насока обаче са започнали много преди това –
Европа има дългогодишни традиции в областта на хуманитарната дейност, с
които може да се гордее. Държавите членки на Европейския съюз, винаги са се
ангажирали и са предоставяли щедри дарения в подкрепа на жертвите на
извънредни ситуации. Европейският съюз като цяло предоставя хуманитарна
помощ в продължение на повече от 40 години.
През 1992 г. е създадена Службата за хуманитарна помощ на Европейската
общност (ECHO), „за да гарантира по-бърза и по-ефективна намеса“. През
февруари 2010 г. ECHO се превъща в Генерална дирекция „Хуманитарна помощ и
гражданска защита“, а Кристалина Георгиева става първия европейски комисар в
областта на международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията
при кризи. В хода на нейния мандат всяка година Европейската комисия оказва
помощ на милиони жертви на природни и причинени от човека бедствия. Тази цел
се постига с по-малко от 1% от общия годишен бюджет на Европейския съюз —
малко над 2 евро на гражданин.
В настоящия момент Европейският съюз е един от най-големите донори за
хуманитарна помощ в света. Той осигурява около 50% от световното финансиране
за спешна хуманитарна помощ за жертви на природни бедствия и на бедствия,
причинени от човека. Христос Стилианидис е понастоящем членът на Комисията,
отговарящ за хуманитарната помощ и управлението при кризи.
От създаването си насам ECHO е насочила повече от 14 милиарда евро от
общия бюджет на Европейския съюз за близо 150 милиона души, засегнати от
бедствия и конфликти в над 140 страни. ECHO също така се разраства през
годините: повече от 300 служители работят в седалището на ECHO в Брюксел,
подпомагани от широка мрежа от над 400 експерти и местни служители,
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работещи в 39 държави. Самата генерална дирекция не изпълнява програми за
хуманитарна помощ, тя по-скоро финансира операции, провеждани от нейните
партньори. Основните задачи на ECHO са да осигурява средства, да следи за
разумното управление на финансите и да гарантира, че стоките и услугите на
нейните партньори достигат засегнатото население ефективно и бързо, така че да
отговорят на действителните нужди. Помощта се предоставя чрез повече от 200
партньори – включително агенциите на ООН, неправителствени организации и
международни организации като Международното движение на Червения кръст и
Червения полумесец.
Дейността на Европейския съюз в областта
на хуманитарната помощ се ползва с изключителна
подкрепа сред европейските граждани. Според
последното проучване на Евробарометър девет от
всеки десет заявяват, че е важно да се отпускат
средства с такава насоченост.
Вие също можете да окажете пряко
въздействие като се включите в Инициативата
Доброволци на Европейския съюз за хуманитарна помощ. Тя има за цел да
предостави възможност на европейските граждани от различни среди съвместно
да демонстрират солидарност с нарастващия брой жертви на бедствия. Чрез
готовност при извънредни ситуации, намаляване на риска от бедствия и чрез
засилване на връзката между подпомагане, възстановяване и развитие,
инициативата цели да увеличи способността в световен мащаб на Европейския
съюз:


да запазва живота;



да облекчи страданията и да поддържа човешкото достойнство;

да укрепи капацитета и устойчивостта на уязвимите или
поразени от бедствия общности.


За изпълнение на тези цели инициативата ще осигури обучение и ще
организира стажове за доброволци към хуманитарни организации въз основа на
потребностите на страните бенефициери.
Разполагането на терен на доброволците
хуманитарна помощ ще започне към края на 2015 г.

на

Европейския

съюз

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

за

4

Кой може да участва?
В инициативата е допустимо да участват граждани на Европейския съюз
на възраст 18 години или над тази възраст, както и гражданите от редица
асоциирани държави, включително страните кандидатки и страните партньори от
Европейската политика за съседство.

Полезни връзки:
Хуманитарна помощ и гражданска защита
Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ
Източник на изображенията: Европейски съюз

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

5

Конкурс на Европейската комисия за участие в младежки Екип Европа
Краен срок: 6 септември 2015 г.
Младежки Екип Европа България (Team Europe Junior Bulgaria) е проект на
Европейската
комисия,
който
е
иницииран
и
се
осъществява
от
Представителството на Европейската комисия в България.
Чрез национален конкурс, посветен на 2011 – Европейска година на
доброволчеството, през февруари 2011 година за първи път в България е създаден
екип от активни студенти – обучаващи се в бакалавърски, магистърски или
докторски програми, които имат познания за ЕС и доброволческо желание да
участват в разнообразните комуникационни дейности на Европейската комисия в
България и на информационната мрежа Европа Директно (Europe Direct) в
България. Общият брой на участниците в този екип до момента е над 100.
Средната възраст на участниците обикновено е между 20-23 години.
Студентите участват в рамките на една година от включването си в екипа и
в други инициативи на Европейската комисия. Те са доброволци – лектори и
презентатори по европейски теми пред разнообразна публика. Участват в
обучения, обучителни семинари, информационни турнета, изложения, изложби,
дебати и дискусии.
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 участва в инициативата на Европейската комисия "Отново на
училище" в България.
Защо да участвате?
-

Имате желание да научите повече неща за Европейския съюз;
Имате желание да бъдете част от мрежа на млади и активни студенти;
Имате желание да придобиете практически опит като говорене пред
публика, активно участие в събития, реализиране на идеите ви и т.н.;
За да се ориентирате по-правилно в бъдещите си планове за развитие,
чрез участие в различни дейности.

Източник:
http://ec.europa.eu/bulgaria/press_corner/news/100715_teameuropejunior_bg.h
tm
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Стаж в Европейския институт за иновации и технологии
Краен срок: 7 септември 2015 г.
Европейският институт за иновации и технологии (EIT) е независим орган на
ЕС, създаден през 2008 г., който подобрява способността на Европа за иновации
чрез формиране на предприемачески талант и подкрепа на нови идеи. ЕИТ
отправя покана за кандидатстване за програмите за стаж от три до пет месеца.
Обучаваните ще подкрепят ежедневните операции на звеното за политика и
комуникации в ЕИТ. Мястото на работа ще бъде в Будапеща, където е седалището
на ЕИТ.
За: стажанти, завършили първия цикъл на висше образование от
държавите-членки на ЕС, EEA, EFTA, страните кандидатки, САЩ, Япония, Южна
Корея и страните от БРИКС.
Възнаграждение: месечна стипендия от 782.61 евро.
Източник: http://eit.europa.eu/tags/traineeship
Награда Достъпен град 2016
Краен срок: 10 септември 2015 г., 24 ч. брюкселско време.
Градовете в ЕС са поканени да участват в шестото издание на City Award
Access - Европейската награда за превръщането на градовете в по-достъпни за
хората с увреждания и възрастните хора.
Европейските градове над 50 000 жители ще имат възможност да
представят своите дейности и стратегии, предназначени да постигнат градове без
бариери, по-добри места за всички да живеят и работят.
Ще бъде връчена първа, втора и трета награда плюс две почетни отличия по
темите:
-

Достъп до работа
Достъпни интелигентни градове.

Източник:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2237
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Стипендии от Генерална дирекция за устни преводи
Краен срок: 16 септември 2015 г.
За: граждани на държавите-членки на ЕС и страните-кандидатки
(Македония, Исландия, Черна гора, Сърбия и Турция), които са кандидатствали за
магистратура по конферентен превод.
Стипендия: 2400 евро за граждани на ЕС, 1600 евро за граждани на
страните кандидатки.
Източник:http://ec.europa.eu/dgs/scic/cooperation-withuniversities/interpretation-bursaries/index_en.htm
Международна доброволческа програма в CERN
Краен срок: 18 септември 2015 г.
За: наскоро завършили студенти на възраст между 18 и 28 от ЕС, Норвегия,
Исландия и Лихтенщайн.
Стипендия: месечна издръжка от 4128 CHF (около 3958 евро), застраховка.
Продължителност: от 12 до 24 месеца.
Източник: http://jobs.web.cern.ch/job/11497
Фотоконкурс „30 години знаме на ЕС“
Краен срок: 30 септември 2015 г.
През 2015 г. се отбелязва 30-годишния юбилей на знамето на Европейския
съюз. По този повод Представителството на Европейската комисия и
Информационното бюро на Европейския парламент в България организират
онлайн фотоконкурс с награди. Целта на конкурса е да покаже със снимки ролята
на ЕС в живота на гражданите, мястото, което неговият най-разпознаваем символ
заема в пространството около тях, както и как той се вписва в българската среда.
Всеки може да участва с колкото пожелае снимки.
Източник:
http://www.europarl.bg/bg/news_events/media/pressrelease/2015/july2015/euflag30_competition.html
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Награда за междукултурни иновации под егидата на ООН
Краен срок: 30 септември 2015 г.
Наградата се присъжда на нестопански организации, работещи в областите:
миграция и интеграция, междукултурна компетенция; обучения за междукулурно
гражданство; както и на организации, работещи за интересите на отделни групи
(напр. религиозни, женски, младежки, медийни и др.), подкрепящи
междукултурния диалог и разбирателство.
Нейна основна задача е подкрепи съществуващи и с потенциал за
репликиране иновационни проекти, реализирани успешно през първата им
година. Подкрепата се дава под формата на годишна програма за разширяване на
иновационните проекти или прилагането им в други области.
Източник: https://interculturalinnovation.org/
Европейски инструмент за демокрация и права на човека (EIDHR):
Покана за предложения 2015
Краен срок: 1 октомври 2015 г.
Целите на поканата са: подкрепа на защитниците на правата на човека на
местно равнище; подкрепа на правата на мигрантите, вътрешно разселените лица
и лица без гражданство; и разглеждане на въпроса за децата, свързани с
въоръжени сили или групи и засегнати от въоръжено насилие.
Източник: http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm
Европейският парламент набира стажанти със журналистически опит
Краен срок: 15 октомври 2015 г.
Журналисти с професионален опит в европейски медии мога да
кандидатстват за стипендията „Робърт Шуман“, която се предоставя всяка година
от Европейския парламент.
Селектираните журналисти ще имат възможност да направят петмесечен
стаж в секретариата на Европейския парламент. През този период те ще се
запознаят отблизо с работата на институцията. В момента се набират
кандидатури за периода март-юли 2016 г, като кандидатите могат да избират
дали да бъдат базирани в Люксембург, Брюксел, Страсбург или в
информационните бюра на Европейския парламент в някоя от страните членки
на ЕС.
Стажантите получават месечно възнаграждение и здравна осигуровка.
Източник: http://www.aej-bulgaria.org/bul/p.php?post=6583
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ПРЕЗ АВГУСТ СЕ ПРОВЕДЕ МЛАДЕЖКИ ТРЕНИНГ ПО ЛИДЕРСТВО

За поредна година в началото на месец
август се проведе младежки тренинг по
лидерство с участници от цяла България в
рамките на летния лагер на Лидерска
академия „ГЛОУ“. Обучението се базира на
метода на неформалното образование, а
основните теми по време на лагера бяха
свързани с проблемите на младежите,
дискриминацията, активно гражданство,
толерантността, придобиване на лидерски,
комуникационни и организационни умения и
др.
Екипът на ИЦ „Европа Директно“ – Велико Търново запозна младежите с
множеството възможности за развитие в образователен и професионален план в
Европейския съюз. Представени бяха основните приоритети на европейската
стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020“ и
конкретни програми като „Еразъм+“, които дават възможност на младежите в
Европа да надграждат своите умения и компетенции като участват в
международни проекти. В допълнение младежите научиха къде да търсят полезна
информация за ЕС и информационните мрежи, предоставящи услуги на
гражданите. Участниците получиха и безплатни информационни материали за
Европейския съюз, с акцент върху възможностите за образование, обучение и
работа.
Тази година една от основните теми на срещата бе самозащитата, както
физическата така и психическата. Темата беше посочена от самите участници
като основен проблем в тяхното ежедневие и поради големия интерес ежегодният
урок по самоотбрана бе отворен и за други желаещи от града да се включат в
инициативата. Освен практическо обучение по самоотбрана за участниците в
лагера бе предвидена и лекция по темата за психическото насилие и как
младежите да се справят с него.
Повече за Сдружение „ГЛОУ“ и лидерската академия може да научите на:
http://www.bgglow.com/index.php/bg/
За подробна информация за всички реализирани през месеца събития, посетете официалната
страница на „Европа Директно”, Велико Търново www.europeinfocentre.bg
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НАШИЯТ КАЛЕНДАР ЗА М. СЕПТЕМВРИ 2015

2 -8 СЕПТЕМВРИ 2015 – ЗАДАР, ХЪРВАТИЯ
МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ ТРЕНИНГ „ТВОЙ РЕД Е
ЗА СОЦИАЛНА ПРОМЯНА“

26 СЕПТЕМВРИ 2015 – ВЕЛИКО ТЪРНОВО –
ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ
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