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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.

Безплатна телефонна линия за въпроси от всички точки на ЕС 00800 6 7 8 9 10 11
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Права на човека. Наградата „Сахаров“
Човешкото
свободата,

достойнство,

демокрацията,

равенството,

върховенството на закона и зачитането
на

човешките

права

са

ценности,

залегнали в договорите на ЕС. В Хартата
на основните права на Европейския съюз
по

ясен

и

категоричен

начин

са

утвърдени правата на гражданите на ЕС.
В

ЕС

основните

права

са

гарантирани на национално равнище от
конституционните системи на страните членки, а на европейско равнище — от
Хартата на основните права на Европейския съюз (приета през 2000 г. и
задължителна за страните от ЕС от 2009 г. насам). Всички институции на ЕС –
Комисията, Парламентът и Съветът – играят роля в защитата на човешките права.
Хартата

съответства

на

Европейската

конвенция

за

правата

на

човека,

ратифицирана от всички страни от ЕС.
Насърчаване на правата на човека в международен план
Целта на стратегическата рамка на ЕС от
2012 г. относно правата на човека и демокрацията
е политиката на ЕС в областта на човешките права
да стане по-ефективна и последователна. Планът
за

действие

демокрацията

относно
(2015

правата
-

2020

на
г.)

човека

и

предоставя

съгласувана основа за наистина колективно усилие
от страна на държавите от ЕС и на институциите
на Съюза. През 2012 г. ЕС назначи първия си специален представител за правата
на

човека

—

г-н

Ставрос

Ламбринидис.

Неговата

роля

е

да

повишава

ефективността на политиката на ЕС в областта на човешките права и да я
популяризира сред широката публика.
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Европейският съюз се основава на силен ангажимент за насърчаване и
защита на човешките права, демокрацията и върховенството на закона по света.
Човешките права са на преден план и в отношенията на Съюза с други страни и
региони. Работата в областта на човешките права може да допринесе за
предотвратяване и разрешаване на конфликти, а в крайна сметка — за
намаляване на бедността.
Политиката на ЕС включва:
 работа за насърчаване правата на жените, децата, малцинствата и
разселените лица;
 противопоставяне на смъртното наказание, изтезанията, трафика на
хора и дискриминацията;
 защита на гражданските, политическите, икономическите, социалните
и културните права;
 защита на универсалния и неделим характер на правата на човека
посредством цялостно и активно сътрудничество със страни партньори,
международни и регионални организации и групи и асоциации на
всички равнища в обществото.
Освен това ЕС води диалог за човешките права с повече от 40 страни и
организации, сред които са Русия, Китай и Африканския съюз. В годишния
доклад на ЕС за човешките права се изтъква неговата работа в областта на
човешките права по света.
Чрез Европейския инструмент за демокрация и права на човека ЕС
подкрепя групи и асоциации или отделни лица, които защитават правата на
човека и основните свободи, демокрацията и върховенството на закона.
Европейският парламент подкрепя правата на човека и чрез ежегодното
присъждане на учредената през 1988 г. награда „Сахаров" за свобода на мисълта.
Тази награда се присъжда на личности, дали изключителен принос в борбата за
правата на човека в целия свят, като насочва вниманието върху нарушенията на
правата на човека и подкрепя лауреатите и тяхната кауза.
Наградата „Сахаров“ на Европейския парламент
Руският физик Андрей Дмитриевич Сахаров (1921-1989 г.), лауреат на
Нобеловата награда за мир през 1975 г., първоначално става известен като баща
на съветската водородна бомба.
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Загрижен

за

последиците,

които работата му има за бъдещето
на човечеството, той се опитва да
повиши

осведомеността

опасностите
ядреното
усилия

се

от

надпреварата

въоръжаване.
увенчават

с

за
в

Неговите
частичен

успех през 1963 г. с подписването
на договор за забрана на ядрените
опити.
През 1970 г. той основава комитет за защита на правата на човека и
жертвите на политически съдебни процеси. През 1975 г. е удостоен с Нобеловата
награда за мир като признание за неговите усилия. Наградата, носеща името
„Сахаров“, преодолява границите, дори тези на репресивните режими, за да
отличи активисти за правата на човека и дисиденти от цял свят.
Зачитането на правата на човека е една от основните ценности на
Европейския съюз. Всяко нарушение на тези права, било то в рамките на ЕС или
извън него, се отразява на демократичните принципи, на които почива нашето
общество.

Учредената

през

1988 г. награда „Сахаров“ на
Европейския

парламент

се

присъжда на личности, дали
изключителен

принос

в

борбата за правата на човека
в целия свят, като насочва
вниманието

върху

нарушенията на правата на
човека и подкрепя лауреатите
и тяхната кауза.
Наградата се връчва в следните области:


Защита на човешките права и основните свободи, особено

на правото за свободно изразяване;


Закрила на правото на малцинствата;



Спазване на международното законодателство;



Развиване

на

демокрацията

и

въвеждане

на

върховенството на закона.
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През септември всяка година членовете на ЕП могат да номинират
кандидати за наградата „Сахаров". Всяко номинирано лице трябва да бъде
подкрепено от поне 40 членове на ЕП, като всеки отделен член на ЕП може да
подкрепи само една кандидатура. Подписаните кандидатури, придружени от
подкрепящи доказателства, се оценяват на съвместно заседание на Комисията по
външни работи и Комисията по развитие. В последствие се изготвя списък от
трима

кандидати,

който

бива

представен

на

Председателския

съвет

за

окончателно гласуване. Победителят бива оповестен обикновено през октомври.
Наградата се връчва от Президента на Парламента по време на декемврийското
пленарно заседание. Това е денят, в който е подписана Всеобщата декларация за
правата на човека на ООН.
Полезни връзки:
Награда „Сахаров“
Европейски парламент – награда „Сахаров“
Мрежа на награда „Сахаров“
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Google Software Engineering Intern, за бакалаври и магистри, лято 2018
Краен срок: 3 ноември 2017 г.
Кандидатствайте за платен стаж за период от 12-14 седмици, който
предлага лично и професионално развитие. Тази програма ще ви даде възможност
да работите по сложни решения в компютърните науки, да разработвате
софтуерни системи и да си сътрудничите по множество по-малки проекти.
Кандидатурите ще се разгреждат текущо и е в интерес на кандидата да
кандидатства по-рано.
Източник: https://careers.google.com/jobs#!t=jo&jid=
Google Software Engineering Intern за докторанти, лято 2018
Краен срок: 2 февруари 2018г.
Като стажант ще работите по основните продукти и услуги на Google, както
и тези, които поддържат критичните функции на нашите инженерингови
операции.
Минимална квалификация:
- участие в следдипломна квалификация за докторска степен по
компютърни науки или свързана техническа област.
- понастоящем трябва да се обучавате в докторантура и да се върнете в
програмата след завършване на стажа.
Източник: https://careers.google.com/jobs#!t=jo&jid=
Министерството за Българското председателство на Съвета на ЕС
2018 търси доброволци, които да участват в организирането и
провеждането
на
събитията
по
време
на
първото
Българско
председателство
Краен срок: 10 октомври 2017г.
Като доброволци за Председателството, вие първи ще установявате контакт
с пристигащите гости и международни делегации в страната ни, ще имате
ключова роля за формирането на първите впечатления за България като домакин,
ще бъдете „лицето“ на Българското председателство и ще допринасяте за
положителния образ на България.
АКО ВИЕ СТЕ студенти (завършили 2-ри курс), млади хора с висше
образование или имате практически опит в доброволчеството и:
- вярвате, че Българското председателство е национална кауза;
Безплатна телефонна линия за въпроси от всички точки на ЕС 00800 6 7 8 9 10 11
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- искате да бъдете част от динамичния екип на Председателството на
Съвета на ЕС 2018, като подпомогнете дейността със своята инициативност и
отговорно отношение;
- имате познания и интерес към въпросите на ЕС и международната
дейност;
- владеете английски, френски или немски език на ниво минимум B2;
- комуникацията и участието в организация на събития - са сред вашите
интереси.
Ще можете да участвате като:
- Доброволци, придружаващи делегациите на високо ниво,
- Доброволци, обслужващи информационните бюра,
- Доброволци, подпомагащи дейността на пресцентъра.
Източник: http://www.eu2018bg.bg/bg/view/dobrovoltsi/badi-chast-otparvoto-balgarsko-predsedatelstvo
Конкурси за стипендиите на фондация „Еврика“ 2017-2018 година
Краен срок: 15 октомври 2017г.
За петнадесета поредна година Фондация „ЕВРИКА“ ще определи
студентите, които ще получават именни стипендии в размер на 2 000 лева
годишно в 10 области:
1.
Компютърни науки на името на Джон Атанасов;
2.
Математика на името на акад. Никола Обрешков;
3.
Физика на името на акад. Георги Наджаков;
4.
Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;
5.
Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;
6.
Аграрни науки, включително ветеринарни науки и горско стопанство
на името на акад. Дончо Костов;
7.
Инженерни науки в областта на електрониката, автоматизацията и
електротехниката на името на акад. Димитър Мишев;
8.
Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на
името на акад. Ангел Балевски;
9.
Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;
10.Икономика на името на акад. Евгени Матеев.
За четвърта поредна година след конкурс и по правилата за отпускане на
именни стипендии ще бъдат определени десет носители на специалната стипендия
„Хуауей ИКТ“ по дарение на „Хуауей Технолоджис България“ ЕООД в размер на 1
000 USD за студенти, обучаващи се по специалностите комуникационна техника и
технологии, компютърни технологии, информатика и други интегрирани на тях
области.
Безплатна телефонна линия за въпроси от всички точки на ЕС 00800 6 7 8 9 10 11
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Право на кандидатстване за именните стипендии на Фондация „ЕВРИКА“ и
стипендиите „Хуауей ИКТ“ имат български студенти в български университети в
определените области, съгласно наименованието на стипендиите, завършили наймалко втори курс от обучението си с успех по учебни години, не по-малък от мн.
добър (5.00), и записани за редовно обучение в университетите по предвидения
ред за учебната 2017/2018 година.
Източник: http://www.evrika.org/?p=2827

Конкурс по превод за училищата в Европейския съюз "Млади
преводачи 2017" (Juvenes Translatores 2017)
Краен срок: 20 октомври 2017г.
Кои училища могат да участват?
Училищата трябва:
да се намират в държава членка,
да са признати от образователните органи на една или повече
държави членки,
да изберат между двама и петима ученици, родени през 2000 г.,
да имат достъп до интернет,
да разполагат с компютър, с който могат да се отварят и разпечатват
PDF файлове (текстовете и листовете за превод ще бъдат изпратени в този
формат), и да имат достъп до скенер, за да могат да сканират в черно и бяло
преводите в PDF формат, след което да ги качат в базата данни на ГД „Писмени
преводи“. Това трябва да стане в деня на конкурса.
Училището трябва да е средно училище. В конкурса не могат да участват
учебни заведения, предлагащи вечерни езикови курсове или подобни
незадължителни езикови курсове.
Източник: https://ec.europa.eu/info/education

Конкурс за студентски реферати за студенти от специалност "Право"
Краен срок: 23 октомври 2017г.
Правната програма на Институт "Отворено общество - София" обяви
конкурс за студентски реферати по темата "Свободата на изразяване според
Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи".
Рефератите трябва да са написани на български език, във формат Microsoft
Word, трябва да са в обем до 20 стандартни страници ( т.е. максимум 36 хил.
знака) и да бъдат съобразени с изискванията за библиографско описание на сп.
„Съвременно право“.
Безплатна телефонна линия за въпроси от всички точки на ЕС 00800 6 7 8 9 10 11
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За: Студенти от специалност "Право" във висши училища на България и
ЕС, без значение на формата на обучение.
Източник:
http://osi.bg/?cy=10&lang=1&program=1&action=2&news_id=745

Конкурс за Доброволческа инициатива 2017
Краен срок: 31 октомври
Фондация Лале и Национален Алианс за Работа с Доброволци обявяват
традиционния конкурс за най-ефективни и интересни доброволчески инициативи
в България за седма поредна година.
Поканени са да участват граждански и бизнес организации, читалища,
училища, доставчици на социални услуги, културни организации, спортни клубове
и доброволчески групи, които през настоящата година са организирали
доброволческа инициатива, без разлика на целта и начина на организация, място
и време на реализация, източници на финансиране, брой и възраст на
доброволците. Всяка добра инициатива заслужава признание!
Представените инициативи ще бъдат оценени по резултатите, значението
за хората в общността; броя и характеристиките на участниците; значението на
инициативата за развитието на екипа на организацията и доброволците;
финансовата ефективност.
Организации и отделни хора могат да номинират инициативи, които
познават, като изпратят попълнен формуляр за представяне.
Източник: http://www.tulipfoundation.net/news/v-voluntary-initiative2017-514/#sthash.3NrPemg3.TRWCNazy.dpbs
Национален студентски конкурс за проучване на творчеството и
дейността на Петър Увалиев
Краен срок: 31 октомври 2017г.
Целта на наградата е да насърчи младежкото участие в проучването на
делото на изтъкнатия български интелектуалец Петър Увалиев, известен още като
Пиер Рув.
В конкурса могат да участват настоящи студенти от всички висши
училища в България.
Участниците свободно избират кое поле/полета от дейността и
творчеството на Петър Увалиев да проучват: дипломация, журналистика, филмово
продуцентство, кино- или театрална режисура, наука и преподаване, писателство,
превод, критика и пр. Те могат самостоятелно да изследват биографични
обстоятелства, да анализират негови трудове и беседи, да интервюират личности,
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имали досег до него, да издирват и проучват критически коментари на
творчеството му, отзиви в медиите, спомени на съвременници и други
свидетелства за живота и творческата му дейност.
Всеки участник може да представи само една разработка в свободно
избран от него жанр:
- завършен писмен текст до 10 000 знака, който представя резултат от
извършено проучване,
- текст за радиобеседа на тема, свързана с Петър Увалиев, не по-дълга от 5
минути,
- сценарий за телевизионно предаване или документален филм на тема,
свързана с Петър Увалиев, не по-дълъг от 30 минути.
Източник:
https://www.unisofia.bg/index.php/bul/novini/konkursi/konkursi_za_stu
denti/nacionalna_nagrada_za_studentsko_tvorchestvo_pet_r_uvaliev
Кандидатствай за стипендия за едногодишно обучение в САЩ
Краен срок: 31 октомври 2017г.
Програма YES, предоставяща стипендии за български ученици, които да
прекарат една учебна година в Съединените щати. Програмата е насочена към
ученици от 9 и 10 клас и се финансира от държавния департамент на САЩ.
Kандидатите следва да отговарят на следните изисквания:
Да са родени между 01 януари 2001 и 15 юли 2003;
Да са ученици в 9 или 10 клас на средно училище през есента на 2017;
Да имат добър или по-висок успех;
Да са изучавали английски език и демонстрират доброто му владеене;
Да отговарят на изискванията за издаване на американска виза;
Да могат да получат международен паспорт.
Програмата предоставя възможност на участници с увреждания също да
подадат своите кандидатури. За тях критериите за кандидастване са малко поразширени, като могат да участват ученици, записани в среден курс на
образование през есента на 2017 и родени между 15 февруари 2000 и 15 юли
2003. За участниците с увреждания са предвидени адаптирани тестове, както и
допълнителни семинари, свързани със специфичните им нужди в рамките на
програмата.
Стипендията покрива всички разходи, свързани с транспорта до и от САЩ,
настаняването в приемно семейство и обучението в американско средно
държавно училище, също така медицинска застраховка, месечна издръжка за
основни разходи, както и участие в семинари по програмата. Не се покриват
разходи за издаване на международен паспорт, разходи за свръхбагаж, за
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комуникации, за медицински състояния, възникнали преди старта на програмата,
както и за зъболекарска грижа, други лични разходи извън месечната издръжка.
Източник:
http://youthub.bg/2017/09/kandidatstvaj-za-stipendiya-zaednogodishno-obuchenie-v-sedinenite-shhati/
Стипендиантската програма Study iT First
Краен срок: 8 октомври 2017г.
Още 10 студенти по ИТ ще получат стипендия в третото издание на
програма “Study iT First“, реализирана от SAP Labs България, в пъртньорство с
Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ).
Освен безвъзмездна стипендия за период от една академична година,
стипендиантите ще могат да придобият умения и работни практики в
корпоративна среда между 4 и 6 часа седмично в офиса на компанията със
съдействието на личен ментор, специалист в сферата на софтуерната разработка.
Програмата предлага и допълнителна възможност за стаж в развойния център на
SAP в София по време на лятната ваканция.
Конкурсът е отворен за студенти от първи курс, изучаващи ИТ специалност
в български университет. Програмата има за цел да подкрепи мотивирани млади
хора на ранен етап от тяхното обучение в бакалавърска степен, както и да улесни
успешното им професионално развитие.
Източник: http://youthub.bg/2017/09/stipendiantskata-programa-studyfirst/
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НАШИЯТ КАЛЕНДАР ЗА М. ОКТОМВРИ 2017
5 ОКТОМВРИ 2017
УЧАСТИЕ В ТРЕТА ТРАНСГРАНИЧНА СРЕЩА ПО
ПРОЕКТ „ОБЕДИНЕНИ ЗА ОБЩ ПАЗАР НА ТРУДА“;
- ПРЕЗЕНТАЦИЯ „КЪДЕ СМЕ НИЕ: ДЕБАТЪТ ЗА
БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПА“;
- ПРЕЗЕНТАЦИЯ „КАК ДА ТЪРСИМ И РАБОТИМ С
ЕВРОПЕЙСКА ИНФОРМАЦИЯ. ЕВРОПЕЙСКИ МРЕЖИ В БЪЛГАРИЯ“
18 - 19 ОКТОМВРИ 2017 – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – ВТУ, 5 КОРПУС, БИЦ
- ТРАНСГРАНИЧЕН ПАНАИР И ТРУДОВА БОРСА;
- СТЕНД ЗА РАБОТАТА НА ЕД И ЗА ПОЛИТИКИТЕ НА ЕС ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА
ЗАЕТОСТТА

24 ОКТОМВРИ 2017 – ГОРНА ОРЯХОВИЦА – 14.00 Ч.
УЧАСТИЕ СЪВМЕСТНО С БЮРОТО ПО ТРУДА И EURES;
ПРЕЗЕНТАЦИЯ „КАК ДА ТЪРСИМ И РАБОТИМ С ЕВРОПЕЙСКА ИНФОРМАЦИЯ.
ЕВРОПЕЙСКИ МРЕЖИ В БЪЛГАРИЯ“

ИЗПОЛЗВАЛИ ЛИ СТЕ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА EUROPE DIRECT НАСКОРО?
ИСКАМЕ ДА ЧУЕМ ВАШЕТО МНЕНИЕ!

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

13

